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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată, on-line pe platforma 

ZOOM, din data de 4 noiembrie 2021, ora 11,00 

 

 

Henning Laszlo-Ianos – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în concediu de odihnă, 

lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu 

prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca vicepreşedinte 

desemnat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 204/2020. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată, on-

line pe platforma ZOOM, pentru astăzi 04 noiembrie 2021, ora 11,00 s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a)” și alin. 

(5) 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. 229/03 noiembrie 2021, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 85/S/03 noiembrie 2021. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, d-na director executiv Székely Réka? 

Székely Réka: Stimate domnule vicepreședinte, la ședința noastră extraordinară 

de astăzi, sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, lipsind domnul consilier Piștea Jănică 

și domnul Tamás Sándor Președintele Consiliului Județean Covasna.  

Nu se ia în calcul la stabilirea cvorumului domnul Piștea Jănică. 

Henning Laszlo-Ianos: Mulţumesc.  

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului general al 

judeţului doamna director executiv Székely Réka, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului general al judeţului, în caz de absenţă a acestuia.  

 

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 următoarea problemă: 
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1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a 

terenurilor identificate prin Cărțile Funciare nr. 24332, nr. 24333, nr. 24334, nr. 

24335, nr. 24336 și nr. 24337 Brateș și prin Cărțile Funciare nr. 25426, nr. 27985, nr. 

27989 și nr. 29411 Zăbala ; 

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

pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121G, Brateș - Zăbala”; 

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

pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 103E km 0+000 – km 16+210 și DJ 

131 km 9+235 – km 22+830”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 131 km 7+465-km 9+235 și DJ 

121A km 63+045- km 68+735”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121D km 0+000 – km 9+600, 

Boroșneu Mare - Zagon”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121F km 9+466 - km 25+166”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121F km 7+721 – km 9+466”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121G, 

Brateș - Zăbala” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 103E km 

0+000 - km16+210 și DJ 131 km 9+235 – km 22+830” pentru includerea la finanțare 

prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 131 km 

7+465 – km 9+235 și DJ 121A km 63+045 – km 68+735” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121D km 

0+000 – km 9+600, Boroșneu Mare- Zagon” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție Modernizare DJ 121F, km 

9+466 – km 25+166” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a 

cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121F, km 

7+721 – km 9+466”  pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 
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48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și 

modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR 

Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 

1+300” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

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

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 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? 29 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 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 pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1 și 17 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 

reglementarea situației juridice a terenurilor identificate prin Cărțile Funciare nr. 24332, 

nr. 24333, nr. 24334, nr. 24335, nr. 24336 și nr. 24337 Brateș și prin Cărțile Funciare nr. 

25426, nr. 27985, nr. 27989 și nr. 29411 Zăbala; 



 4 

 

Așa cum am spus și în ședința comisiilor de specialitate, este vorba despre 

preluarea de către Județul Covasna a drumurilor comunale DC9, respectiv DC10. 

Din DC 9 preluăm 117.452 m2 situată în Comuna Zăbala și Brateș, respectiv din 

DC10 vom prelua o suprafață de teren de 78.818 m2 situată în Comuna Zăbala.  

Facem această preluare a drumurolor, vom încadra în categoria de drum 

județean și vor primi indicativul DJ121G. 

  

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

De la punctul 2 până la punctul 7 de pe ordinea de zi, sunt cuprinse aprobarea 

notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru modernizarea drumurilor.  

 

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

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

„Modernizare DJ 121G, Brateș - Zăbala”; 

 

Este vorba chiar de drumurile ale căror preluare ați adoptat la punctul unu.  

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

,,Modernizare DJ 103E km 0+000 – km 16+210 și DJ 131 km 9+235 – km 22+830”; 
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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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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 privind 

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

„Modernizare DJ 131 km 7+465-km 9+235 și DJ 121A km 63+045- km 68+735”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

„Modernizare DJ 121D km 0+000 – km 9+600, Boroșneu Mare - Zagon”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

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

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

investiție „Modernizare DJ 121F km 9+466 - km 25+166”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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 Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare DJ 121F km 7+721 – km 9+466”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121G, Brateș - Zăbala” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

Revenim cu al doilea proiect de hotărâre pentru același drum, deci pentru cele 

șase drumuri, acum vom aproba devizul general estimativ și cererea de finanțare 

aferentă obiectivului de investiție, de la punctul 8 până la punctul 13. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 103E km 0+000 - km16+210 și DJ 131 km 

9+235 – km 22+830” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 131 km 7+465 – km 9+235 și DJ 121A km 

63+045 – km 68+735” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121D km 0+000 – km 9+600, Boroșneu Mare- 
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Zagon” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție Modernizare DJ 121F, km 9+466 – km 25+166” pentru 

includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizului general estimativ, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Modernizare DJ 121F, km 7+721 – km 9+466”  pentru 

includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

Cu punctul 13 am votat teoretic cele două proiecte pentru acele șase drumuri pe 

care vi le-am arătat.  

De la punctul 14 până la punctul 16 vom avea acele trei drumuri pe care le-am 

aprobat în ședința anterioară.  

 

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

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 

km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

Este vorba despre segmentul de drum între Bixad și Gara CFR Bixad.  

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 29 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 devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2021; 

 

Cum am prezentat și în ședința comisiilor de specialitate, este vorba despre 4 

milioane de lei care a primit Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” de la 

Ministerul Sănătății, 114,5 mii lei reprezentând redevenţa minieră, respectiv 200 de mii 

de lei pentru Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, când s-a 

votat cotizația s-a votat 960 de mii de lei, dar în buget noi am inclus numai 760 de mii 

de lei și asta este diferența de 200 de mii 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? 29 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Eu totuși aș reveni puțin și v-aș arăta încă o dată tabelul cu proiectele pe care le 

vom depune. 

(Arată tabelul.) 

Reiterez din nou, că până pe 8 noiembrie 2021 trebuie să depunem cele nouă 

proiecte la Ministerul Dezvoltării în Proiectul „Anghel Saligny”. 



 11 

Depunem aceste nouă proiecte pe care le vedeți, lungimea segmentelor de 

drumurilor este în total 84,4 km și valoarea totală a investiție cu TVA este 73,2 milioane 

de euro. 

Stimați consilieri, eu vă mulțumesc că ați votat aceste proiecte de hotărâri. 

Colegii noștri, după ședință, vor implementa și vor încărca pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării aceste proiecte, de aceea ne-am grăbit să neapucăm de 

încărcarea materialelor, deoarece la nivel național se vor încărca mai multe mii de 

proiecte și această încărcare durează destul de mult și site-ul este destul de încărcat, 

având în vedere că din toată țara se vor depune multe proiecte. 

Programul este pentru apă, canalizare și drumuri. 

Consiliul Județean Covasna neavând rețele de apă și canalizare, evident, noi am 

putut depune proiecte numai pentru drumuri județene. 

Vă consult dacă aveți observații, întrebări? 

Jakab István-Barna: Având în vedere că domnul consilier Fazakas Péter, astăzi 

are ziua de naște, în numele tuturor, îi urez La mulți ani! 

Henning Laszlo-Ianos: La mulți ani! 

Fazakas Péter: Mulțumesc! 

 

Henning László János: Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, închid ședința. 

 

Preşedinte,  p. Secretar general al județului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZÉKELY Réka 

Director executiv 

 


