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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 28 aprilie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

aprilie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6), raportat 

la art. 134 alin. (1) lit. a), precum 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. 116/21 

aprilie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 32/S/21 aprilie 2022. 

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

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

 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 28 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor și Taierling Johann 

respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 29 

de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 28 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Opra János – director executiv interimar, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 
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Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

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

24 martie 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 24 martie 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.  
 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag 

de pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 4, și anume:  
 

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

pentru obiectivul de investiție ”Construire centru de recuperare pentru copilul cu 

handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente la utilități” din orașul 

Întorsura Buzăului. 

Subliniez că nu este o retragere definitivă, ci numai pentru moment. 

Este prezent la ședință doamna director general Vass Mária care ne va spune 

despre ce este vorba. 

Vass Mária: În ședința comisiilor de specialitate am prezentat cazul. 

Datorită faptului că ]n decembrie a fost semnată convenția de colaborare și între 

timp materialele de construcții s-au scumpit foarte mult și ne-au informat că valoarea 

totală a investiției va fi de 640 de mii de euro în loc de 510 mii de euro. 

Deci, în jur de 25% majorare și din această cauză va trebui să încheiem un act 

adițional cu firma respectivă. 

Totodată, data viitoare, o să vin în fața plenului Consiliului Județean Covasna 

pentru că se modifică și aportul Consiliului Județean Covasna, care în loc de 70 de mii 

de euro o să fie 85 de mii de euro.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Totodată vă rog să fiți de acord să includem în locul acestuia Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a indicatorilor 

tehnico–economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare ansamblu, demolare 

parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională 

în domeniul balneoturismului”. 

http://www.cjcv.ro/
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Acest lucru este necesar deoarece, materialul de la acest proiect de hotărâre, 

adică devizul general, a fost trimis de Compania Națională de Investiții, în data de 26 

aprilie 2022, iar în termen de 5 zile trebuie să trimitem aprobarea acestuia înapoi la 

Compania Națională de Investiții.  
 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 
 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 
 

 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 7/2022 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 

bugetar 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Fundația Culturală „Vigadó” și Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna pentru desfășurarea unor programe culturale și pentru cheltuieli de 

funcționare; 

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

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a 

indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare 

ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul 

Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 54/2022 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. 350/2022; 

6. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru executarea lucrărilor de 

reparații curente de către comuna Bodoc, la imobilul înscris în Cartea Funciară 

nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23743-C26 - bucătărie și cantină, aflat în coproprietatea 

județului Covasna și a comunei Bodoc, situat în comuna Bodoc, satul Olteni nr. 

95, județul Covasna; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

de drept al județului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna a unui bun 

mobil aflat în domeniul privat al județului Covasna; 

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

Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
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funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii 

Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

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

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

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2022, la „ Programul de stimulare 

a înnoirii parcului auto naţional 2020 - 2024”; 

13. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” 

pentru anul 2021; 

14. Diverse 

- Informare scrisă cu privire la întreruperea concediului de odihnă în data de 07 

aprilie 2022, de către domnul președinte Tamás Sándor. 

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

la efectuarea a două zile libere în zilele de 5 și 6 mai 2022, o zi în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv o zi în 

conformitate cu O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea 

recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.  
 

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 29 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 de pe ordinea de zi, este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 5, 9, 10 și 11 este necesar 

votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 4 este necesar votul a 2/3 

din numărul consilierilor în funcție. 
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2022 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 
 

Este vorba despre cotizația noastră în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

Agrosic, cotizație pe care nu am adoptat acum două luni și acum s-a terminat ședința 

conducerii asociației unde au decis cuantumul cotizației pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială. 

Sunt două asociații pentru care nu am adoptat cotizația atunci când am adoptat 

cotizația în toate celelalte asociații. 
 

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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Culturală „Vigadó” și 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru desfășurarea unor programe 

culturale și pentru cheltuieli de funcționare; 
 

Este aproape identic cu hotărârea adoptată anul trecut, au făcut un nou deviz și 

solicită sprijin financiar pentru cheltuieli ale producțiilor de premiere, spectacol de 

închiderea sezonului, spectacol de deschiderea sezonului, spectacol de revelion, pentru 

cheltuieli de prezentare ale spectacolelor din repertoriul 2021-2022, pentru cheltuieli de 

funcționare a instituției, rambursarea salariului brut pentru angajații permanenți. 

(A sosit domnul consilier Taierling Johann. De la această fază a ședinței sunt 

30 de persoane cu drept de vot. ) 
 

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

probleme de ridicat? 

Szöllösi Tamás: La acest punct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 



 6 

Nu a participat la vot domnul consilier Szöllösi Tamás, 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 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

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

judeţean pe anul 2022; 
 

La cel mai important punct în această rectificare figurează 7.065 mii de lei pentru 

Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, care se împarte în două capitole și 

anume 4 milioane de lei pentru reparații capitale și modernizarea clădirii Spitalului 

corp vechi, este vorba despre clădirea de boli interne și 3,065 milioane de lei pentru 

finanțarea aparaturii și a echipamentelor medicale. 

Totodată vă informez că azi va fi deschiderea ofertelor, la CNI, pentru 

construirea Spitalului de Pneumologie pe care pregătim de doi de ani de zile și sperăm 

că s-au depus oferte.  
 

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

probleme de ridicat? 

Szöllösi Tamás: La acest punct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Szöllösi Tamás, 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 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 devizului general actualizat, precum și a indicatorilor tehnico–economici 

pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și 

branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul 

balneoturismului”; 
 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte, nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier 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 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2022 

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. 350/2022; 
 

Au fost depuse aproape 400 de proiecte din care am avut 4 proiecte la care au fost 

probleme, dar am discutat cu asociațiile respective, am reușit să rectificăm aceste probleme 

și la aceste modificări cerem acordul plenului Consiliului Județean Covasna. 
 

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

probleme de ridicat? 

Bartók Enikő-Mária: Domnule președinte, la acest punct nu particip la 

deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Taierling Johann: Nici eu nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot consilierii Bartók Enikő și Taierling Johann, 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 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

exprimarea acordului pentru executarea lucrărilor de reparații curente de către comuna 

Bodoc, la imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23743-C26 - 

bucătărie și cantină, aflat în coproprietatea județului Covasna și a comunei Bodoc, situat 

în comuna Bodoc, satul Olteni nr. 95, județul Covasna; 
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Având în vedere că imobilul respectiv este comun cu Județul Covasna, 

Primăria Bodoc solicită acordul nostru pentru executarea lucrărilor de reparații curente, 

de către comuna Bodoc, la bucătărie și cantină, aflat în coproprietatea județului 

Covasna și a comunei Bodoc. 
 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 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 

acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al județului Covasna în 

Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului 

Covasna (ADETCOV); 
 

Este vorba de mandatarea președintelui Consiliului Județean Covasna în A.G.A. 

ADETCOV să voteze în numele Județului Covasna pentru lichidarea 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al județului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat al județului 

Covasna; 
 

Este vorba despre o autoturism Dacia Duster care este în domeniul privat al 

Județului Covasna. 

În ultima perioadă am sprijinit destul de accentuat activitatea și nu numai 

activitatea, dar și parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul”. 

De data aceasta dăm în folosință gratuită un autoturism Dacia Duster, dar nu 

demult am cumpărat pentru ei o dronă termică, care le va ajuta și la găsirea persoanelor 

rătăcite, dispărute. 

Fazakas Péter: Va fi de folos și în cazul accidentelor. 
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Tamás Sándor: Da, le va fi de folos în rezolvarea multor probleme, dar și în 

activitatea celor la salvamont.  
 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 
 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte, nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier 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 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

modificarea anexelor  nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 

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

și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 
 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 
 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, în anul 2022, la „ Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 

naţional 2020 - 2024”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” pentru anul 2021;   
 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate, dar este 

prezent și domnul director Opra János.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 
 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse.  
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Henning Laszlo-Ianos: În perioada de 5-6 mai 2022 voi efectua două zile de 

concediu.  

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte.  

Tamás Sándor: Și eu vă informez că, am fost rechemat din concediu în data de 7 

aprilie 2022, am fost 2 zile în delegație, în Ungaria, de ziua alegerilor naționale, în data 

de 3-4 aprilie 2022, am fost în concediu în data de 5 și 6 aprilie 2022, tot așa am fost pe 

data de 21-22 aprilie 2022 în delegație la Budapesta și în concediu în data de 25 aprilie 

2022.  

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte. 

Jakab István-Barna: Și eu vă informez că în data de 3 aprilie 2022 am fost și eu în 

delegație, în Ungaria.  

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Tarczali Maria: Aș dori să vă întreb când se va ține următoarea ședință, pentru 

că vreau să plec în concediu? 

Tamás Sándor: Cel mai probabil următoarea ședință vom avea în data de 26 mai 

2022, ora 12,00.  

E bine așa? 

Tarczali Maria: Da. 

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,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


