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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data 

de 27 ianuarie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

În primul și în primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Primar Stoica Nicolae că 

ne-a invitat aici în zona Buzaielor! 

În zona Buzaielor am mai ținut ședință a Consiliului Județean Covasna, dar în 

localitatea Sita Buzăului nu am fost niciodată. 

De mult timp ne-a invitat domnul Primar să venim aici și cu această ocazie am venit 

și o să luăm aici cele mai importante decizii în viața Consiliului Județean Covasna, pentru 

că urmează să adoptăm aici bugetul județului Covasna pe anul 2022.  

Dau cuvântul domnului Primar. 

Stoica Nicolae- Primarul Comunei Sita Buzăului 

Bună ziua tuturor! 

Mulțumesc domnule Președinte! 

Este o onoare pentru noi, mai ales pentru mine ca și primar, inclusiv pentru consiliul 

local, pentru că ne-ați făcut această cinste și onoare să fie aici Consiliul Județean Covasna în 

totalitatea lui în comuna noastră.  

Consider, că această întâlnire va fi de bun augur pentru toată lumea și va fi o 

experiență pentru noi.  

Sunt de 9 ani Primar în Comuna Sita Buzăului și consider că am avut una dintre cele 

mai bune relații alături de Consiliul Județean Covasna. 

De câte ori am avut o problemă sau am apelat la nivel județean, am fost ajutați, dacă 

nu s-a putut financiar, că nu întotdeauna problemele sunt de ordin financiar, informațiile 

sunt importante și anumite probleme se pot rezolva printr-o discuție și prin experiența 

tuturor celor care au o vechime mai mare în administrația publică locală. 

Consider că, eu împreună cu Consiliul Local Sita Buzăului am făcut tot ce ne-a stat în 

putere să obținem fonduri pe toate liniile de finanțare atât la nivel național, cât și la nivel 

european pentru a duce în PIB-ul județului Covasna o sumă cât mai mare pentru a dezvolta 

Județul. 

Având în vedere că suntem un județ mai mic și veniturile din defalcări din TVA și 

cote automat sunt mai mici. 

Aducând mai mulți bani în județul nostru cu siguranță la sfârșitul anului vedeți cum 

se întâmplă și astăzi avem ce împărți. 

Asta e punctul meu de vedere! 

Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor și vă succes, un an nou mai bun cu împliniri și 

tot ceea ce doriți! 

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim pentru posibilitate și pentru invitație! 
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În această sală eu am mai fost împreună cu domnul Primar la un eveniment 

organizat cu fermierii, chiar am fost și la ferma condusă de dânsul înainte să fie dânsul 

Primar.  

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

ianuarie 2022, 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. 25/21 ianuarie 2022, consilierii judeţeni fiind 

invitaţi prin adresa nr. 6/S/21 ianuarie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István-Attila, să ne prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Domnule președinte, la ședința noastră ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 24 de consilieri județeni, din cei 30 în funcție, lipsesc motivat domnii consilieri 

Fazakas Péter, Grüman Róbert-Csongor, Henning Laszlo-Ianos, Szász István-Endre, 

Szöllösi Tamás și Tóth Zoltán, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total sunt 25 cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 24 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie, drept 

urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

judeţului domnul director executiv Sztakics István-Attila, ca persoană desemnată care 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dna. 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. 

 

Cum am pomenit mai înainte, cel mai important material de pe proiectul ordinii de zi 

este adoptarea bugetului județului Covasna. 

Am elaborat un buget interesant. 

Am alocat sume mai mari pentru activități care pot fi duse mai departe cu mai mult 

elan și care sunt importante oamenilor și în același timp am redus cheltuielile și vom face 

economii acolo unde este posibil, mai ales la partea de funcționare.  

În prealabil, aș dori să vă anunț că avem cel mai mare buget consolidat din ultimii 30 

de ani, bugetul total al județului se ridică la 89 de milioane de euro, adică 445 de milioane 

de lei. 

Așa cum v-am spus, am redus cheltuielile de funcționare și am suplimentat sumele 

alocate pentru modernizarea drumurilor județene, dezvoltarea localităților covăsnene prin 
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proiectele noastre județene de dezvoltare locală, sistemul social și protecția copiilor, 

susținerea cultelor și desigur, pentru sănătate. 

Sumele alocate pentru sănătate sunt la nivelul anului 2021, dar trebuie să vă informez 

că în anul 2021 am mai câștigat și câteva proiecte europene împreună cu Spitalul Județean 

de Urgență, deci dacă scădem din anul 2021 sumele câștigate din proiecte europene 

ajungem la o sumă identică cu bugetul anului 2022. 

În anul 2022 vom concentra la proiectele noastre de construire și modernizare din 

sistemul de sănătate și desigur echiparea unităților sanitare. 

În primul rând Spitalul județean, după aceea spitalele orășenești din județ și nu uităm 

nici cabinetele medicale din mediul rural.  

Managementul Spitalului este pregătit pentru noul val de epidemie, iar Consiliul 

Județean Covasna asigură finanțare în acest sens. 

Înainte să intrăm în dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, aș dori să cer ajutorul 

dumneavoastră. 

Știți foarte bine ce incendiu catastrofal s-a produs în localitatea Comandău, desigur în 

fiecare localitate sunt din când în când probleme, dar ceea ce s-a întâmplat acum în 

Comandău este o catastrofă, pentru că este vorba despre o jumătate de stradă care s-a ars.  

S-au distrus în totalitate 5 case, încă 3 case s-au distrus în proporție de 70% și au 

rămas fără acoperiș 15 oameni dintre care și 3 copii.  

În primele zile s-a rezolvat cazarea persoanelor și au sosit atât donații financiare, cât și 

materiale, însă dorim să reconstruim casele și pentru acest lucru, grupul de consilieri 

UDMR din cadrul Consiliului Județean Covasna a inițiat ca președintele, vicepreședinții, 

administratorul public al județului și consilierii județeni să donăm câte 1000 de lei fiecare 

din indemnizațiile noastre. 

Dacă sunteți de acord cu această solicitare de sprijin, vă rugăm să semnați lista pe care 

noi am întocmit-o și cei din aparatul de specialitate, sub semnătura dumneavoastră, vor 

transfera în următorii două luni câte 500 de lei lunar din indemnizațiile de consilieri 

județeni și din salariile președintelui, vicepreședinților.  

Dau această listă domnului vicepreședinte să completeze și să semneze, după care să 

dea mai departe ca să ajungă la consilierii județeni care dacă sunt de acord să semneze și 

până la sfârșitul ședinței să ajungă înapoi la prezidiu.   

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 

decembrie 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 16 decembrie 2021.  

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 22 decembrie 2021, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului 

http://www.cjcv.ro/
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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? 25 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

Cu 25 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 22 decembrie 2021.  

 

Tot așa și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 13 ianuarie 2022, 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 13 ianuarie 2022.  

 

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 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

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

nerambursabile pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2021; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/2021 cu 

privire la aprobarea „Programului județean privind dotarea personalului și spațiilor 

aferente serviciilor voluntare de urgență din subordinea consiliilor locale comunale” 

în perioada 2021-2024; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 132/2021 cu privire la aprobarea „Programului județean 

pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024; 

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

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/


 5 

sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul 

județului Covasna pe anul 2022, 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 2022”; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a 

persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2022; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din 

judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale 

acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, pe anul 2022; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna la Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație 

publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia de 

Consolidare a Administrației Publice cu proiectul „eCovasna”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 

6 Educație și competențe, Obiectivul Speci c 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 

elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității 

roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; cu 

proiectul “Promovarea educației non-formale în județul Covasna, microregiunea 

Baraolt”; 

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

Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Covasna nr. 12/2019 privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente 

funcţiilor publice şi contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în 

cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 

din județul Covasna pentru anul școlar 2022-2023; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2021, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2022 în acest domeniu; 

17. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021; 

18. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în anul 2021; 

19. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2021; 
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20. Raport cu privire la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

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

nr. 350/2005; 

21. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2021; 

22. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul 

anului 2021; 

23. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2021; 

24. 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 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 de pe ordinea de zi, este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 13, 14, 15 și 16 este necesar 

votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct 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 2022; 

 

Gáj Nándor: Domnule președinte, având în vedere că și bugetul Școlii Populare de 

Arte și Meserii este inclus în bugetul județului, eu nu particip la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

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

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

Aș dori să mai adaug că din bugetul de 445 de milioane de lei, exact 1/3, adică 146 de 

milioane de lei reprezintă alocare pentru dezvoltarea și funcționarea Spitalului Județean, iar 

140 de milioane de lei, adică 31% din buget merge la reabilitarea drumurilor județene.  

Deci, abordarea noastră de câțiva ani, adică drumuri, poduri, dezvoltarea spitalului, 

rămân în continuare direcție principală pentru proiectele noastre, iar pe lângă aceste două 

mari paliere desigur și asistența socială care cuprinde și protecția copiilor, precum și 

susținerea cultelor. 
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Anul trecut am alocat 1,5 milioane de lei pentru toate cultele din județ, anul acesta 

avem în proiect deja 2 milioane de lei. 

Pentru activități sportive, am alocat anul trecut, domnul consilier Ambrus József a 

zis că sportul are cel mai mare buget, atunci trebuie să raportez că anul acesta o să fie și mai 

mare.   

Ambrus József: Mulțumim în numele sportivilor! 

Tamás Sándor: Desigur în primul și în primul rând fotbal, hockey pe gheață, 

handbal și alte tipuri de sport, iar pentru sistemul social și protecția copiilor sunt alocate 65 

de milioane de lei.  

Permiteți-mi să vă prezint o mică prezentare despre împărțirea bugetului județului, 

pentru că este vorba despre cel mai important lucru.  

Prezintă un slide show. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

 

Înainte de a supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat, doresc 

să fac cunoscut faptul că potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul bugetului local se 

adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după 

caz, și pe anexe. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1. 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/3. 
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Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/3. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/4. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/5. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/6. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/7. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/8. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/9. 
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Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/9. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/10. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/11. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/12. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/13. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/14. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/15. 
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Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/15. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/16. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/17. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/18. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/19. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/20. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/21. 
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Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/21. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/22. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/24. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/258. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/26. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/27. 
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Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/27. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/28. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/30. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/31. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/32. 
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Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/33. 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/33. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/34. 

 

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

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1 anexa nr. 1/35. 

 

Supun la vot art. 1 în totalitate.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 1. 

 

Supun la vot art. 2.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 2. 

 

Supun la vot art. 3.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 3. 
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Supun la vot art. 4 anexa nr. VP.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP1.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP1. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP2.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP2. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP3.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP3. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP4.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP4. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP5.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP5. 
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Supun la vot art. 4 anexa nr. VP6.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP6. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP7.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. VP7. 

 

Supun la vot art. 4 în totalitate.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4. 

 

Supun la vot art. 5.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 5. 

 

Supun la vot art. 6 anexa SP.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 6 anexa SP. 

 

Supun la vot art. 6.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 6. 
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Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/1.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV1/1. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/8.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV1/8. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/10.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. 

INV1/10. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/16.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV1/6. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/27.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. 

INV1/27. 
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Supun la vot art. 7 anexa nr. INV1/30.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. 

INV1/30. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP1.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP1. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP2.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP2. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP3.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP3. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP4.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. 

INV VP4. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP5.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP5. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP6.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP6. 

 

Supun la vot art. 7 anexa nr. INV VP7.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 anexa nr. INV 

VP7. 

 

Supun la vot art. 7.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7. 

 

Supun la vot art. 8 anexa nr. CES.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 8 anexa nr. CES. 

 

Supun la vot art. 8.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 8. 

 

Supun la vot art. 9.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 9. 

 

Supun la vot art. 10.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă art. 10. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în întregime.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Gáj Nándor, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022; 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 

 

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

probleme de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine, mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Sunt încă două asociații în care suntem membrii, în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Agrosic Közösségek Közti Társulás, care nu figurează acum în anexă pentru că la asociație 

încă nu sunt pregătite toate documentele. 

Când vor fi pregătite atunci o să aducem în fața plenului Consiliului Județean 

Covasna.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

(2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 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 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 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 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/2021 cu privire la aprobarea „Programului 

județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare de urgență 

din subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2021-2024; 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 132/2021 cu 

privire la aprobarea „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților 

de tineret”, în perioada 2021-2024; 

 

Va fi un program de succes, pe care am lansat la mijlocul anului trecut și deja la 

finele anului trecut am finalizat patru proiecte și sunt mai multe asociații de tineret care s-

au interesat de acest program. 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 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 programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr. 

350/2005; 

 

Așa cum v-am arătat și la punctul 1, la aprobarea bugetului, anul acesta pentru culte 

vom aloca 2 milioane de lei, numai pentru asociații de tineret 150 de mii lei, pentru asociații 



 22 

sportive din mediul rural 200 de mii de lei, iar pentru activități științifice, de recreere 

500 de mii de lei și pentru activități culturale încă 500 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 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 2022”; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum 

și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2022; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna şi 

unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă 

la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2022; 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna la Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar 

accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice cu proiectul 

„eCovasna”; 

 

Este un proiect interesant, este de generația domnului vicepreședinte Jakab István-

Barna, așa că îl rog pe dânsul să ne prezinte în câteva cuvinte despre ce este vorba. 

Jakab István-Barna: Bună ziua tuturor! 

În pandemie am văzut că procesul de digitalizare este de neoprit și chiar avem 

nevoie de digitalizare, și am spus, că dacă un proces este de neoprit atunci ar fi cel mai bine 

să folosim și noi și stăm și noi în fruntea procesului de digitalizare. 

Am zis că ar fi cel mai bine ca Consiliul Județean Covasna să fie promotorul acestui 

program în Județul Covasna, iar promotorul putem fi numai dacă începem cu noi înșine. 

Practic, acum vrem să aplicăm la un program european să obținem fonduri pentru a 

cumpăra un software, prin care fluxul documentelor în Consiliul Județean Covasna să fie în 

mod digital.  

Cu ajutorul softului nu vom mai printa documentele, vor exista numai digital, le 

vom arhiva digital și le vom semna cu semnătura electronică. 

Costul cel mai mare a proiectului o să fie pentru acest software, care va funcționa și 

în interiorul Consiliului Județean Covasna, dar și cetățenii vor comunica cu noi prin acest 

software. 

Asta înseamnă de exemplu, dacă cineva vrea să depună o cerere pentru eliberarea 

autorizației de construire poate să facă prin acest sistem, iar noi la fel vom putea răspunde 

cetățenilor prin acest sistem, totul se poate întâmpla digital și nu mai trebuie să vină nimeni 

să stea la coadă, deci simplificăm procedurile. 
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Prin acest proiect, pe lângă soft, vom putea deconta strategia de dezvoltare a 

județului care deja a fost plătit, deci primim înapoi și niște bănuți și vom putea deconta și 

semnăturile digitale pe care le-am cumpărat deja. 

Chiar este un proiect benefic și un proiect țintit spre viitor, de care spunem noi că 

avem nevoie și sper să fiți și dumneavoastră de acord. 

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Vă mulțumim! 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul 

Speci c 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 

asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent 

pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate 

socio-economic; cu proiectul “Promovarea educației non-formale în județul Covasna, 

microregiunea Baraolt”;   

 

Gáj Nándor: Domnule Președinte, la acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

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? 24 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 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind 
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aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2019 privind 

propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractual din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Judeţean 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Covasna pentru anul 

școlar 2022-2023; 

 

Comisii de specialitate nr. I și IV au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar 

Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor 

externe în cursul anului 2021, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2022 în 

acest domeniu; 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021.  

 

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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de 

soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în anul 2021 

 

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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre Raport 

asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2021; 

 

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. 
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La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice acordat unităților de cult, din bugetul județului 

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

 

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. 

Vă informez că în anul 2021 am alocat 1,5 milioane de lei și au fost depuse 143 de 

proiecte din partea diferitelor unități de cult din Județul Covasna și au fost decontate 

aproape în totalitate 1.478.000 de lei.  

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2021; 

 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate nr. I, II și IV. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raport de informare privind 

situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2021; 

 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate nr. I, II și IV, dar totuși rog pe 

doamna director general Vass Mária să ne prezinte puțin dinamica scăderii numărului 

copiilor care au fost lăsați în spitale. 

Vass Mária: Așa cum am spus și în ședințele comisiilor de specialitate, numărul 

copiilor din sistemul de protecție este în scădere. 

Dacă ne uităm la situația copiilor părăsiți în spitale se observă o scădere continuă a 

numărului acestor copii, deci dacă în 2005 numărul copiilor părăsiți în spitale a fost 122, în 

anul 2020 era 18, iar în anul 2021 am avut tot 18 cazuri de părăsire a copilului în spital. 

Din cele 18 cazuri numai 5 au fost reintegrați în familiile lor naturale, 10 au ajuns la 

asistenți maternali și 3 în centre de plasament. 

Considerăm că acest lucru de scădere semnificativă a numărului copiilor părăsiți în 

spitale se datorează acelor proiecte de prevenirea a abandonului pe care implementăm de 

mai mulți ani în colaborare cu Fundația SERA România și bineînțeles cu sprijinul 

Consiliului Județean Covasna. 

Dacă aveți întrebări răspund cu plăcere! 

Tamás Sándor: Mulțumim și spor la treabă! 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2021; 

 

Ați primit Rapoartele de activitate ale consilierilor Calinic Sabin, Fejér Zsolt, Jakab 

István-Barna, Oláh István, Tóth Zoltán și Váncza Tibor-István. 
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste Rapoarte? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

Poftiți domnul consilier Ambrus József. 

Ambrus József: Ieri, în ședința comisiei de specialitate, colegul nostru domnul 

Floroian Stelian-Olimpiu a transmis cererea UAT Sita Buzăului și profit de faptul că suntem 

la Sita Buzăului, în vederea montării unor camere video. 

Noi mâine avem ședință ATOP, este prezent și Președintele ATOP-ului domnul 

Calinic Sabin și dorim să includem pe ordinea de zi a ședinței această problemă. 

Cumpărarea acestor camere nu cred că prezintă o problemă financiară, ci mai mult 

după ce se montează camerele cine le monitorizează. 

Am vrut numai să informez plenul. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Solicitarea este făcută de poliția Sita Buzăului.  

Tamás Sándor: Este prezent la ședință și Șeful de post Sita Buzăului, care poate să 

confirme.  

Florea Nicolae Florin: Având în vedere că dorim alături cu Consiliul Local să creăm 

o posibilitate, o siguranță civică, am procedat la această solicitare în vederea sprijinirii 

comunității Sita Buzăului și nu numai, că și localitățile învecinate să avem această siguranță 

civică. 

Considerăm că ar fi de bun augur acest aspect pentru a putea să stopăm acest 

fenomen infracțional, mai ales că suntem zonă de tranzit, suntem tranzitați de DN 10 pe o 

distanță de 15 km, sens în care suntem expuși victimizării din punct de vedere al 

infracționalității. 

Tamás Sándor: Deci, luăm act de această solicitare, dar întotdeauna asemenea 

decizii am luat împreună cu Poliția Română și cu ATOP și așa consider că întotdeauna am 

dat un răspuns pozitiv.  

Cainic Sabin: Domnule Președinte, distinși colegi! 

Desigur, am aflat mai de mult de această necesitate și am spus atunci că noi avem o 

rutină și cred că e bine ca să fie funcționale aceste camere. 

În adresa sau cererea Consiliului Local prin care se solicită dotarea cu aceste camere 

Consiliului Județean Covasna, trebuie să arate exact unde, câte ar fi și care sunt punctele 

vulnerabile și totodată să se exprime că după instalarea lor, Consiliul Local își asumă 

obligația de a plăti mentenanța acestor camere, pentru că altfel o să fie nefuncționale cum 

am mai pățit.  

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Noi acordăm bani pentru a cumpăra și a monta acest sistem, însă supravegherea 

sistemului și funcționarea sistemului este de datoria Poliției Române și toate informațiile se 

stochează și rămân la Poliția Română. 

Deci, noi putem să acordăm acești bani, sunt de acord că sunt necesare aceste camere 

și la celelalte intrări în județ am amenajat și știm de la primarii comunelor unde au fost 

montate camere că au fost benefice în ceea ce privește restrângerea infracționalități, chiar de 

stopare nu putem vorbi, dar de frânare cu siguranță se poate vorbi.   

O să fim de acord cu acest lucru. 

Alte intervenții dacă sunt la punctul Diverse? 
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Nu sunt. 

Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră depusă și în această ședință a 

Consiliului Județean Covasna în care am adoptat 16 proiecte de hotărâri plus am luat act de 

mai multe rapoarte. 

Mulțumim domnului Primar că ne-a găzduit! 

Vă rog să spuneți un cuvânt de închidere. 

Stoica Nicolae- Primarul Comunei Sita Buzăului 

Mă bucur că am participat la o ședință atât de amplă, adică să participi, să urmărești 

cum se împart 440 de milioane de lei, adică 89 de milioane de euro. 

Sincer, să fi avut posibilitatea Sita Buzăului o asemenea sumă… 

Vreau să aduc la cunoștința tuturor că, Consiliul Local Sita Buzăului a reușit să 

cumpere în jurul acestui cămin o suprafață de teren de 15 mii m2 , adică un hectar și 

jumătate. 

Este de știut că Sita Buzăului are aproape 600 de copii și nu are sală de sport. 

În urmă cu 2 ani am depus proiectul la CNI și n-am reușit să facem achiziția 

terenului, în urmă cu două luni am reușit, vom face demersurile necesare, poate astăzi o să 

discutăm împreună cu domnul Ministru, având în vedere că suntem pe fișa sinteză, cum 

pot relua discuțiile să construim o sală de sport.  

Pe urmă, dorim ca tot în această locație să facem cabinete medicale și vom mai vedea 

necesitățile comunei noastre.  

Tamás Sándor: Avem un Ministru care e aproape și vine mai aproape de noi și eu 

pot să garantez că dacă aveți dumneavoastră documentația completă, pentru că sunt acolo 

niște standarde, dar cu această suprafață sigur o să vă încadrați în standarde, atunci putem 

folosi argumente în favoarea comunei. 

Iar pentru cabinetul medical, eu cred că în prima jumătate a anului se va deschide 

celebrul program PNRR în care sunt prevăzute peste 3 mii de cabinete medicale din mediul 

rural. 

Asta înseamnă că în medie, în fiecare comună din România, va fi finanțat un cabinet 

medical, nu numai pentru construire și reabilitare, dar și pentru dotarea cabinetelor 

medicale cu aparatură medicală. 

Astăzi după masă ne vom întâlni cu domnul Ministru Cseke Attila și vom discuta și 

despre aceste lucruri. 

Stoica Nicolae: Pentru noi este foarte important, pentru că avem doi medici de 

familie și un cabinet de stomatologie care funcționează într-o aripă a primăriei într-un 

spațiu impropriu aș putea spune, nu e ceea ce ne dorim dar alte soluții n-am avut.  

N-a avut comuna până acum, având în vedere că am luat terenul, eu mă bucur să 

aud că reușim să depunem un proiect în acest sens. 

Tamás Sándor: În plus, ceea ce nu se poate finanța din fonduri europene, avem 

program județean pentru renovare, reabilitare și amenajare cabinete medicale din mediul 

rural. 

Papara Pamfil- consilier local Sita Buzăului 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri! 

Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt, traversăm perioada asta, cel puțin în 

zonă, de creștere alarmantă a numărului de cazuri pozitive și vroiam să vă rog pe această 

cale, sau să vă atrag atenția asupra faptului dacă s-ar putea interveni la nivelul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru crearea unui post de operator la telefon, 

pentru că eliberarea deciziilor de carantinare și de izolare este destul de greoaie, de obicei 

durează multe zile. 
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Cetățenii intră în panică că nu știu cum să procedeze mai departe, revin cu 

telefoane la cabinetele medicale și deranjează și activitatea celorlalți medici din zonă. 

Este o chestie un pic bulversată.  

Deci, medicii nu se mai pot ocupa efectiv de actul medical, ci fac serviciul de 

informare. 

Tamás Sándor: ISU are un punct de lucru la Întorsura Buzăului și acolo ar trebui 

amenajat, dar acest lucru trebuie să discutăm și cu domnul comandant al Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență.  

Papara Pamfil: Și informația sună altfel dacă este spus de un reprezentant al ISU, 

chiar dacă este foarte greu să reușești să suni la numerele respective de telefon.  

Într-adevăr cunoaștem foarte bine că volumul de muncă de acolo este foarte mare. 

Mulțumesc mult! 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

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 judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 


