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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, on-line pe 

platforma ZOOM, din data de 15 aprilie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

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

platforma ZOOM, pentru astăzi, 15 aprilie 2021, 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. 67/09 aprilie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

36/S/09 aprilie 2021. 

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

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

Înainte de toate doresc să informez plenul consiliului și pe cei care ne urmăresc 

pe facebook, că acum o oră , domnul Ministru Cseke Attila, a semnat ordinul 

ministrului prin care, nu numai a aprobat, dar a dat și startul pentru construirea unui 

spital nou de pneumologie la Sfântu Gheorghe. 

Este vorba despre o investiție de 28,5 milioane de lei din care 27,4 milioane de lei 

va suporta Compania Națională de Investiții și 1,1 milion de lei Consiliul Județean 

Covasna. 

Cu această ocazie aș dori să vă mulțumesc pentru votul unanim din partea 

consilierilor județeni care au sprijinit de fiecare dată această inițiativă, acest proiect.  

În curând vor începe lucrările care vor dura cca. 28 luni.  

 

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 sunt prezenţi 

toți cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie, respectiv este prezent și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total sunt 31 cu drept de vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți 30 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise 

lucrările şedinţei. 

 

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

în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidență a 

Persoanei Covasna; 
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- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid – șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”; 

- Dl. Szőcs Levente – director, Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională; 

- D-na Sipos Noémi – director adjunct, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék”; 

- Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA; 

- Dl. Rusz István – director, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

- Dl. Fazakas András-Levente – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

- Dl. Ambrus József – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Covasna”; 

- Dl. Godra Árpád – director executiv, Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Turismului în judeţul 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. 

 

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

 

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

24 martie 2021, 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 31 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 24 martie 2021.  

 

http://www.cjcv.ro/
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În prealabil doresc să vă informez că cel mai important proiect pe proiectul 

ordinii de zi este adoptarea bugetului consolidat al județului Covasna, la care o să 

revenim și cu amănunte.  

Totodată proiectul ordinii de zi sunt mai multe proiecte importante ca: lansarea de 

proiecte pentru culte pentru care alocăm 1,5 milioane de lei. 

La fel alocăm 1 milion de lei pentru servicii sociale pentru asociații și fundații din 

sfera ONG-urilor.  

Avem pe ordinea de zi încă două proiecte importante de a preda Companiei 

Naționale de Investiții două imobile din patrimoniul județului pentru perioada de 

investiții, este vorba despre Castelul Mikó și despre Galeria de Artă din clădirea 

Bazarului de lângă sediul Consiliului Județean Covasna.  

Amândouă clădiri sunt în faza de a fi preluate de către Compania Națională de 

Investiții pentru a reabilita în totalitate aceste două imobile.  

Desigur, sunt și alte proiecte importante, dar v-am amintit pe cele mai importante.  

 

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 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

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

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2021;  

4. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumei de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2022-2024, 

respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

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

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2021; 

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

Exploconstruct SRL pe anul 2021; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului 

financiar acordat unităților de cult, din bugetul județului Covasna pe anul 2021, 

conform Legii nr. 350/2005; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul 

judeţului Covasna, în anul 2021”; 

9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - 

S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”Reabilitarea Galeriei de Artă - Sfântu Gheorghe”; 
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10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - 

S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”REABILITARE CASTEL MIKÓ”; 

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

Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont; 

12. Raportul de activitate pe anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti 

Társulás. 

13. Raport supra situației gestionării bunurilor în pentru anii 2019 și 2020; 

14. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a șase zile de concediu de odihnă în perioada 30 aprilie – 7 mai 

2021. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos cu privire 

la efectuarea a două zile de concediu de odihnă în data 30 aprilie 2021, 

respectiv în data de 3 mai 2021. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna cu privire la 

efectuarea a două zile de concediu de odihnă în data 30 aprilie 2021, respectiv 

în data de 3 mai 2021. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 31 de voturi „pentru” 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 modificările și completările ulterioare, 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 la punctele 7 și 11 de pe 

ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 și 10 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Ambrus József: La acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Henning Laszlo-Ianos: Nici eu nu voi participa la deliberare și la vot.  

Fazakas András-Levente: La fel nu particip la deliberare și la vot. 

Jakab István-Barna: La acest punct nici eu nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Henning Laszlo-Ianos și Jakab István-Barna, conform art. 228 alin. (1) și (2) din 

OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2021; 

 

Înainte să intrăm în dezbatere aș dori să vă prezint punctele forte ale bugetului 

județului.  

Domnul președinte prezintă un slide show despre bugetul propriu al Județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Ambrus József: Eu la art. 1/1 și la art. 8 nu voi participa la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Vă rog să fiți atenți pentru că o să votăm pe articole, alineate, 

după caz, și pe anexe și acolo să ne anunțați unde nu participați la vot.  

Alte observații dacă sunt? 

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, domnul consilier Grüman Róbert-

Csongor s-a deconectat de la lucrările ședinței, deci sunt prezenți 29 de consilieri și 

președintele Consiliului Județean Covasna.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1. 

Cine este pentru? 30 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/1.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Henning Laszlo-Ianos și Jakab István-Barna, conform art. 228 alin. (1) și (2) din 

OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/1. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/2. 

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 anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/2. 

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 anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/3. 

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 anexa nr. 1/3. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/4. 

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 anexa nr. 1/4. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/5. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/5. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/6. 

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 anexa nr. 1/6. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/7. 

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 anexa nr. 1/7. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr.1/8. 

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 anexa nr. 1/8. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/9. 

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 anexa nr. 1/9. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/10. 

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 anexa nr. 1/10. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/11. 

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 anexa nr. 1/11. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/12. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/12. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/13. 

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 anexa nr. 1/13. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/14. 

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 anexa nr. 1/14. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/15. 

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 anexa nr. 1/15. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/16. 

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 anexa nr. 1/16. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/17. 

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 anexa nr. 1/17. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/18. 

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 anexa nr. 1/18. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/19. 
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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 anexa nr. 1/19. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/20. 

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 anexa nr. 1/20. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/21. 

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 anexa nr. 1/21. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/22. 

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 anexa nr. 1/22. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/23. 

Gáj Nándor: Nu particip la deliberare și la volt.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/23. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/24. 

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 anexa nr. 1/24. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/25. 
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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 anexa nr. 1/25. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/26. 

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 anexa nr. 1/26. 

 

Supun la vot art. 1 anexa 1/27. 

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 anexa nr. 1/27. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/28. 

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 anexa nr. 1/28. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/29. 

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 anexa nr. 1/29. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/30. 

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 anexa nr. 1/30. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/31. 

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 anexa nr. 1/31. 
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Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/32. 

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 anexa nr. 1/32. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/33. 

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 anexa nr. 1/33. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/34. 

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 anexa nr. 1/34. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/35. 

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 anexa nr. 1/35. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/36. 

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 anexa nr. 1/36. 

 

Supun la vot art. 1 în întregime. 

 

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 articolul 1. 

 

Supun la vot art. 2. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă articolul 2. 

 

Supun la vot art. 3. 

 

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 articolul 3. 

 

Articolul 4 are opt anexe. 

Supun la vot articolul 4 anexa VP. 

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 art. 4 anexa VP. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP1. 

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 art. 4 anexa VP1. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP2. 

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 art. 4 anexa VP2. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP3. 

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 art. 4 anexa VP3. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP4. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa 

VP4. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP5. 

Gáj Nándor: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa VP5. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP6. 

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 art. 4 anexa VP6. 

 

Supun la vot articolul 4 anexa VP7. 

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 art. 4 anexa VP7. 

 

Supun la vot art. 4 în totalitate. 

 

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 articolul 4. 

 

Supun la vot art. 5. 

 

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 articolul 5. 

 

Supun la vot art. 6. 
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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 articolul 6. 

 

Articolul 7 are mai multe anexe. 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/1. 

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 art. 7 anexa INV1/1. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/13. 

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 art. 7 anexa 

INV1/13. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/15. 

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 art. 7 anexa 

INV1/15. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/19. 

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 art. 7 anexa 

INV1/19. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/29. 

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 art. 7 anexa 

INV1/29. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV1/32. 
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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 art. 7 anexa 

INV1/32. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP1. 

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 art. 7 anexa INV1/1. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP2. 

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 art. 7 anexa INV 

VP2. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP3. 

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 art. 7 anexa INV 

VP3. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP4. 

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 art. 7 anexa INV 

VP4. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP5. 

Gáj Nándor: Nu particip la deliberare și la vot fiindcă este vorba de investiții ale 

Școlii Populare de Arte și Meserii.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa INV 

VP5. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP6. 

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 art. 7 anexa INV 

VP6. 

 

Supun la vot articolul 7 anexa INV VP7. 

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 art. 7 anexa INV 

VP7. 

 

Supun la vot art. 7 în totalitate. 

 

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 articolul 7. 

 

Supun la vot articolul 8.  

Henning Laszlo-Ianos: La acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Ambrus József: Nici eu nu voi participa la deliberare și la vot.  

Fazakas András-Levente: La fel nu particip la deliberare și la vot. 

Jakab István-Barna: La acest punct nici eu nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot articolul 8. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Henning Laszlo-Ianos și Jakab István-Barna, conform art. 228 alin. (1) și (2) din 

OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă articolul 8. 

 

Supun la vot art. 9. 

 

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 articolul 9. 

 

Supun la vot art. 10. 

 

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 articolul 10. 

 

Supun la vot art.11. 

 

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 articolul 11. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate.   

 

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. 

 

Mulțumesc pentru susținere și pentru răbdare, pentru că este cea mai importantă 

hotărâre a Județului Covasna fiind vorba despre bugetul propriu al Județului Covasna 

și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2021. 

 

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

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021; 

 

Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, Ansamblul de Dansuri ”Trei 

Scaune – Háromszék, Școala Populară de Arte și Meserii, Centrul de Cultură al 

Județului Covasna au câștigat fonduri europene, respectiv fonduri din Ungaria și este 

vorba de acceptarea acestor fonduri.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Având în vedere că este vorba și de proiectul Școlii Populare de 

Arte și Meserii, nu particip la deliberare și la volt.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 14% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate 

pentru anii 2022-2024, respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024; 

 

Este vorba de o preconizare a repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale pe 

următorii trei ani. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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. 

 

La punctul cinci 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 2021; 

 

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

probleme de ridicat? 
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Váncza Tibor-István: La acest punct și la punctul 6 nu particip la 

deliberare și la volt.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 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 modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Exploconstruct SRL pe anul 2021; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Domnul consilier Váncza Tibor-István ne-a anunțat că nu va participa la 

deliberare și la vot.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 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 modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unităților de cult, din 

bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005; 

 

Este vorba de programul prin care acordăm sprijin financiar nerambursabil 

unităților de cult, pe bază de proiecte.  

Prin această hotărâre alocăm pentru aceste programe 1,5 milioane de lei. 

 

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? 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. 

 

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

aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2021”; 

 

Este un concurs de proiecte pentru ONG-uri care prestează servicii sociale, cum este 

Diaconia, Caritas, Crucea Roșie și Casele de copii ale domnului Bojte Csaba, pentru care cu 

votul dumneavoastră vom aloca 1 milion de lei.  

 

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. 

 

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

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Reabilitarea Galeriei de Artă 

- Sfântu Gheorghe”; 

 

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. 

 

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

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 
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Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”REABILITARE CASTEL 

MIKÓ”; 

 

Vom predea Castelul Mikó și piscina de pe lângă Castel Companiei Naționale de 

Investiții până la finalizarea investiției, ca să putem începe lucrarea.  

 

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. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 

 

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. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe 

anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás. 

 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport supra situației 

gestionării bunurilor în pentru anii 2019 și 2020; 
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Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

 

Vă aduc la cunoștință că voi efectua șase zile de concediu de odihnă în perioada 

30 aprilie-7 mai 2021, de care consiliul a luat act în unanimitate. 

Henning Laszlo-Ianos:  Și eu voi efectua două zile de concediu de odihnă în 

data 30 aprilie 2021, respectiv în data de 3 mai 2021, de care consiliul a luat act în 

unanimitate. 

Jakab István-Barna: La fel ca și domnul vicepreședinte Henning, voi efectua 

două zile de concediu de odihnă în data 30 aprilie 2021, respectiv în data de 3 mai 2021, 

de care consiliul a luat act în unanimitate. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt alte intervenții la punctul Diverse? 

Nu sunt. 

 

Vă mulțumesc respectuos pentru colaborare, muncă și desigur și votul 

dumneavoastră pentru a adopta aceste hotărâri importante pentru județ și pentru 

comunitatea din Județul Covasna. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


