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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, a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 22 decembrie 

2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

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

platforma ZOOM, pentru astăzi, 22 decembrie 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. 255/16 decembrie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 99/S/16 decembrie 2021. 

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

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

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul general al județului să ne prezinte 

prezența.  

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, din cei 30 în funcție, lipsește domnul consilier 

Ambrus József, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci 

în total sunt 30 cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie, 

drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

O să avem zece puncte pe proiectul ordinii de zi, dintre care aș dori să evidențiez 

două proiecte de hotărâri. 

Primul dintre cele două, este foarte important, fiind vorba despre înființarea, 

organizarea, respectiv funcționarea unui centru de recuperare pentru copii cu 

dizabilități în orașul Întorsura Buzăului, despre care am decis, în principiu, acum două 

săptămâni. 

Acest centru va fi construit și pus în funcțiune de către Consiliul Județean 

Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna și 

Fundația SERA România. 

Costul estimat al investiție va fi de 510 mii de euro, din care 440 de mii de euro 

va fi finanțat din fondurile Fundației SERA Româna și cca. 70 de mii de euro din 

fondurile Județului Covasna. 

La fel de important este și proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 

bugetului propriu al Județului Covasna. 
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Prin rectificarea bugetului vom include în bugetul județului suma de 3,5 

milioane de lei, primit de la Guvernul României, din fondul de rezervă a Guvernului, 

care a apărut în Monitorul Oficial al României acum două zile. 

Este vorba despre suma de 3,5 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor 

locale, care va fi o sursă de finanțare retehnologizarea parcului de utilaje și mașini ale 

societății noastre S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 

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

iar în calitate de invitați participă:  

- D-na Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- 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. 

 

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.  

  

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi rog să fiți de acord cu completarea  

proiectului ordinii de zi cu încă patru proiecte de hotărâri și anume: 

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

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

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

a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, în 

conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în 

vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru 

anii 2023-2025; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 

Actului adițional nr. 7 la Contractul 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 S.R.L. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Convenției de asociere 

între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, 

pentru înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități în 

orașul Întorsura Buzăului; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 209/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 82/2019 privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A, 

km 22+946”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Demolare depozit de carburanți, nr. cad. 23743-

C1”; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 

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

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

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

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, în 

conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în 

vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 

2023-2025; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 7 la Contractul 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 S.R.L. 

10. 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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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, 3, 6, și 7 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 

aprobarea modelului Convenției de asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

și Fundația SERA ROMANIA, pentru înființarea unui Centru de recuperare pentru 

copilul cu dizabilități în orașul Întorsura Buzăului; 

 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Ambrus József, numărul 

consilierilor prezenți la ședință a devenit 30.) 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 209/2017 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”; 

 

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? 31 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 82/2019 privind 

asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul 

de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 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 

„Demolare depozit de carburanți, nr. cad. 23743-C1”; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 

 

Domnul director Veres János este reprezentantul Județului Covasna în această 

asociație, pe care am înființat cu decenii în urmă, acum cca. 15-20 de ani, împreună cu 
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cele șase județe din centrul Transilvaniei și dorim să delegăm pe domnul director, ca 

reprezentant al Județului, în comisia de cenzori al Asociației. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2021.  

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din 

impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 

273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru 

anii 2023-2025; 

 

Este vorba despre o estimare pentru următorii cinci ani de zile, sincer să vă spun 

este o obligație legală, după care niciodată nu am putut să ne ghidăm, pentru realitățile 

de azi întotdeauna șterg proiectele. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul 

Covasna; 

 

Această strategie este o parte organică a Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Covasna pe care am adoptat chiar săptămâna trecută, dar fiind un domeniu foarte 

important avem și o strategie sectorială pe acest domeniu. 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumesc! 

Legal suntem de acord cu dumneavoastră, dar în conținut ar fi fost frumos să fie 

prezentat și susținut de domnul director care cu mândrie conduce această Asociație, dar 

știm foarte bine că legea cere altfel. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

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

 

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 

aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul 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 S.R.L. 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Nici la acestpunct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumesc! 
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Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

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

 

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 Diverse. 

Întreb dacă sunt intervenții, probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

Aș dori să vă mulțumesc colaborarea dumneavoastră, nu numai în ședința de 

astăzi, ci din tot anul care a trecut și totodată vă doresc Sărbători fericite! Și după o 

îndelungată așteptare să vă aducă Moș Crăciun împliniri și multe daruri! 

Vă urez Sărbători fericite! 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


