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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 16 mai 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 16 

mai 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. 135/10 

mai 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 42/S/10 mai 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

La ședința noastră de astăzi avem și oaspeți, elevii Colegiului Mathias Corvinus 

din Ungaria însoțiți de domnul profesor Kálnoky Boris, conducătorul școlii MCC 

Media.  

Salut cu drag pe domnul profesor și pe elevii Colegiului Mathias Corvinus! 

 

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 27 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor, Orbán Miklós și 

doamna consilier Tarczali Mária, respectiv este prezent și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total sunt 28 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 27 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul 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; 
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- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de 

Evidența a Persoanei Covasna; 

- Dna. Márton Imola - șef secție, Studio M; 

- 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. 

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 1 aprilie 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 28 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 1 aprilie 2022. 

 

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

data de 28 aprilie 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 28 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 28 aprilie 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, rog să fiți de acord cu 

completarea acestuia cu încă un proiect de hotărâre și anume: 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

„Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean Covasna” la apelul de 

proiecte PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, finanțat din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență. 

Menționez că, proiectele pot fi depuse începând cu 16 mai 2022, ora 10:00, iar 

apelul este deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului alocat pe investiție, iar 

pentru investiția ”Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană” va fi utilizat principiul ”primul venit/primul 

servit”, motiv pentru care dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre are caracter 

urgent. 

Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea proiectului ordinii de zi cu acest material, 

în condițiile art. 135 alin. (8) din Codul administrativ.  

Subliniez că Proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 
 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

“Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului Județean de 

Urgență „dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe” la apelul de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de 

granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea 

B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

finanţat din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum şi a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Extindere Corp 

Policlinică pentru cabinete Neurologie, Centru Stroke și Imagistică prin Rezonanță 

Magnetică (IRM)”; 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiție “EXTINDERE CORP POLICLINICĂ PENTRU CABINETE 

NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ 

MAGNETICĂ (IRM)”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Convenția de asociere încheiată între Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

și Fundația SERA ROMANIA, cu privire la înființarea unui Centru de 

recuperare pentru copilul cu dizabilități în orașul Întorsura Buzăului; 

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

pentru obiectivul de investiție ”Construire centru de recuperare pentru copilul 
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cu handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și 

branșamente la utilități” din orașul Întorsura Buzăului; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, Domeniul de intervenție: 1C- Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și 

a formării profesionale în sectoarele agricol și întreprinderi, Submăsura 19.2 

„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală, măsura 2.5/1C-Formare și instruire cu proiectul „Încurajarea carierelor 

tinerilor din zona GAL Angustia în domeniul agriculturii”; 

7. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean 

Covasna în Consorţiul Regional - Regiunea Centru; 

8. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului FAZAKAS Péter, respectiv 

validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 61/2022 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; 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 

între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron 

din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării proiectului cultural 

„Flow 4 – Festival Internațional de Teatru de Mișcare”; 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 

2022; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public 

Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 68/2022 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 Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

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

Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru 

protecția copilului Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Covasna, Ediţia 2022; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

„Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean Covasna” la apelul de 

proiecte PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, finanțat din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență; 

17. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, 

pentru anul 2022; 

18. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2021; 

19. Diverse 
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- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna 

cu privire la efectuarea a cinci zile libere, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 210/1999, începând cu data de 29 aprilie 2022.  
 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 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 prezenți la ședință,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 și 16 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 
 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
 

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

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul “Reabilitarea energetică a unor 

clădiri aparținând Spitalului Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu 

Gheorghe” la apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 - Valul 

renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri 

publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

publice, finanţat din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă; 
 

Eu cred că am învățat lecția că sănătatea primează! 

În ultimii ani, în fiecare ședință a Consiliului Județean Covasna, am avut cel puțin 

un proiect de hotărâre pe ordinea de zi care vizează investiții în domeniul sănătății. 

Și iată, la primul punct deja avem un proiect de hotărâre care vizează reabilitarea 

energetică a trei clădiri din incinta Spitalului Județean de Urgență, în valoare totală de 

peste 23 de milioane de lei. 

S-a deschis această posibilitate printr-un concurs de proiecte. 
 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea devizului general actualizat, precum şi a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiţie “Extindere Corp Policlinică pentru cabinete Neurologie, 

Centru Stroke și Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM)”; 
 

Este vorba despre un proiect pe care l-am depus la Compania Națională de 

Investiții și prin această investiție dorim să construim o clădire în suprafață de 676 m2, 

suprafață cu care vom extinde corpul de Policlinică din cadrul spitalului. 

Aici vor funcționa cabinete de imagistică, neurologie, dar și Centrul Stroke, pentru 

că momentan aceste cabinete sunt în diferite locuri din cadrul Spitalului, iar așa toate 

vor fi la un loc.  

Dau cuvântul domnului András-Nagy Róbert, managerul Spitalului, să ne 

prezinte pe scurt despre ce este vorba.  

András-Nagy Róbert: Etajul 3 al acestui complex, a acestei clădiri, va cuprinde și o 

anexă a blocului operator, o alăturarea a trei noi blocuri de operare la cele reabilitate în 

cadrul proiectului de reabilitare a spitalului. 

În cadrul acestor trei săli de operații va fi și o sală de operații hibridă.  

Ce însemnă hibrid? 

Unde se fac operații sub ghidaj radiologic, operații minim-invazive, mai ales în 

patologia de chirurgie vasculară. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Doresc să vă informez, că în baza noilor indicatori tehnico-economici investiția se 

ridică la peste 33 de milioane de lei. 

Vă rog să aprobați indicatorii tehnico-economici, și la următorul punct vom decide 

despre predarea imobilului Companiei Naționale de Investiții. 
 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 

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

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “EXTINDERE CORP 

POLICLINICĂ PENTRU CABINETE NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ 

PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM)”; 
 

Cum v-am spus, este vorba de predarea terenului, unde se va construi această 

extindere a policlinicii, pe perioada proiectului, lucru necesar pentru realizarea 

investiției. 
 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

Urmează acum două proiecte cu privire la sistemul social, pentru că pe lângă 

sistemul de sănătate pentru noi sistemul social prezintă întotdeauna prioritate și 

continuăm să punem accent pe dezvoltarea acestuia. 

De 20 de ani, lucrăm împreună cu Fundația SERA ROMANIA, iar această 

colaborare vizează atât construire de imobile, cât și alte programe. 

Acum urmează două proiecte de hotărâri care vizează Centrul de recuperare 

pentru copii cu dizabilități în orașul Întorsura Buzăului. 
 

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

aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Convenția de asociere încheiată între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, cu privire la 

înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități în orașul Întorsura 

Buzăului; 
 

Valoarea construcției s-a ridicat la 660 de mii de euro, din care 575 de mii de euro 

este contribuția Fundației SERA Romania, iar 85 de mii de euro este contribuția 

Consiliului Județean 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? 28 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

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

”Construire centru de recuperare pentru copilul cu handicap, împrejmuire proprietate, 

racorduri și branșamente la utilități” din orașul Întorsura Buzăului; 
 

Rog pe doamna director general Vass Mária să ne prezinte succint despre ce este 

vorba.  

Vass Mária: Cum a fost prezentat și în ședința comisiilor de specialitate, Centru de 

recuperare va deservi orașul Întorsura Buzăului, respectiv zona Întorsura Buzăului. 

Suprafața construită a clădirii va avea cca. 450 m2, iar suprafața utilă va avea 350 

m2.  

Terenul a fost pus la dispoziție de către Consiliul Local Întorsura Buzăului, iar așa 

cum a zis și domnul președinte, investiția se va realiza cu sprijinul Fundației SERA 

Romania și a Consiliului Județean Covasna. 

În clădire se vor înființa diferite spații pentru terapie ocupațională, fizioterapie, 

kinetoterapie, masaj, cabinet psihologic, cabinet de asistență socială, asistență medicală 

etc. 

Va fi un centru modern, asemănător cu Centrul de recuperare din Sfântu 

Gheorghe, care a fost construit în anul 2019, în totalitate de Fundația SERA Romania, 

atunci nu a existat aport financiar din partea Consiliului Județean Covasna. 

Tamás Sándor: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

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 

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

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Domeniul de intervenție: 1C- Încurajarea 

învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și 

întreprinderi, Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală, măsura 2.5/1C-Formare și instruire cu proiectul 

„Încurajarea carierelor tinerilor din zona GAL Angustia în domeniul agriculturii”; 
 

Este vorba despre cursuri pentru tineri în domeniul agriculturii. 
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De fapt, Școala Populară de Arte și Meserii a derulat cu succes mai multe 

proiecte în anii trecuți, acum este o posibilitate pentru două cursuri noi, în domeniul 

agriculturii și în cultivarea plantelor medicinale. 
 

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

probleme de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Salutăm la ședința noastră pe domnul Primar la municipiului Sfântu Gheorghe! 

Vă rog ocupați loc! 
 

Alte observații dacă sunt la punctul șase de pe ordinea de zi? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 27 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Covasna în Consorţiul Regional - 

Regiunea Centru; 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos să ne prezinte 

despre ce este vorba. 

Henning Laszlo-Ianos: În Regiunea Centru, pentru învățământul profesional, 

această comisie decide strategia învățământului profesional. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează doi consilieri județeni, un membru și un membru supleant, care să facă 

parte din Consorţiul Regional -Regiunea Centru, vom folosi buletine de vot. 
 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Gáj 

Nándor ca membru, iar ca membru supleant pe domnul Farkas Ferenc. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult pe domnii Gáj Nándor și Farkas Ferenc dacă acceptă desemnarea? 

Gáj Nándor: Accept. 

Farkas Ferenc: Da. Accept.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct și mergem 

mai departe.  



 10 

 

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

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului FAZAKAS Péter, respectiv validarea desemnării unui nou 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 
 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează un consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna 

şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu 

privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea unui 

consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna vom folosi 

buletine de vot. 
 

Conform înțelegerii noastre de la începutul acestui mandat, consilierul care a 

demisionat din funcția de membru în ATOP, provine din EMNT-PPMT, atunci în locul 

acestuia tot EMNT-PPMT va desemna un alt membru.  

Fazakas Péter: Propunem pe domnul consilier Taierling Johann. 

Tamás Sándor: Bine. 

Totuși vă întreb dacă sunt și alte propuneri? 

Nu sunt. 
 

Consult pe domnul Taierling Johann dacă acceptă desemnarea? 

Taierling Johann: Da, accept. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Suspendăm și acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot și mergem 

mai departe.  
 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 61/2022 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; 
 

Prefectura județului Covasna a avut două observații pertinente față de hotărârea 

adoptată de noi și a trebuit să revenim asupra acestui act. 

Ne-am consultat atât cu asociația respectivă, cât și cu juriștii de la Prefectură, după 

care am refăcut proiectul de hotărâre. 

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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării 

și finanțării proiectului cultural „Flow 4 – Festival Internațional de Teatru de Mișcare”; 
 

Dau cuvântul doamnei Márton Imola, șef secție, Studio M, să ne prezinte 

materialul. 

Márton Imola: Este vorba despre al IV-lea Festival Internațional de Teatru de 

Mișcare-Flow, care este unic nu numai la nivel local sau regional, dar și la nivel național 

ca anvergură, în domeniul dansului contemporan și a artei de mișcare. 

Anul acesta programul va conține două spectacole din Belgia, un spectacol din 

Franța, două din Ungaria, unul din București. 

Tamás Sándor: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

cu privire la aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 68/2022 

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 Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy;   
 

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

de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule Președinte, 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? 27 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 27 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 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 

privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului Covasna; 
 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2022; 
 

Aprobăm din patru în patru ani acest proiect strategic și îl actualizăm în fiecare an. 

Este prezent și domnul colonel Mihai Martin, care este conducătorul biroului 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Covasna. 

Este vorba despre o Monografie care conține informații clasificate, cei care au vrut 

să studieze, au putut studia în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, după ce au 

obținut un certificat special eliberat în acest sens. 
 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul „Elaborarea Planului de 

amenajare a teritoriului județean Covasna” la apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 

Componenta C10 – Fondul local, finanțat din fondurile europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență. 
 

Este vorba despre elaborarea planului de amenajare a teritoriului județean 

Covasna. 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna, inițiatorul proiectului să ne 

prezinte succint materialul.  

Jakab István-Barna: Mulțumesc domnule președinte! 

De cca. 9 luni, ne-am apucat să pregătim documentația necesară pentru achiziția 

publică a Planului de amenajare a teritoriului Județului Covasna. 

Am elaborat inclusiv și caietul de sarcini, a fost un proces destul de laborios și 

între timp în PNRR a apărut o posibilitate de finanțare a acestui plan. 

Chiar azi este prima zi în care putem să depunem cererea de finanțare. 
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Cu alte ocazii ne-am grăbit și ne-am străduit să depunem în ultima zi proiectul, 

dar  astăzi ne grăbim să depunem în prima zi, pentru că sunt doar cinci locuri în toată 

țara. 

Deci, vor fi finanțate doar cinci astfel de planuri din PNRR și noi vrem să fim 

neapărat între aceste cinci planuri ca să primim și noi aproximativ 1 milion de lei, ca să 

nu plătim această sumă din bugetul județului.  

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic Anual al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2022; 
 

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 Raportul de activitate al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Covasna” pe 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 Diverse. 
 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Jakab István-Barna: Doresc să informez plenul, că am efectuat cinci zile libere 

pentru că s-a născut fiul meu și legea acordă cinci zile libere pentru acest eveniment. 

Consiliul a luat act de informarea domnului vicepreședinte Jakab István-Barna. 

(Cei din sală aplaudă!) 
 

Tamás Sándor: Felicitări! Multă sănătate atât pentru băiețel cât și pentru mămică!  

Jakab István-Barna: Mulțumim! 
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Tamás Sándor: Doresc să informez plenul că în perioada de 13-14 mai 2022, 

am fost în delegație la Budapesta, am participat la ceremonia de învestire în funcție a 

doamnei Președinte a Ungariei, doamna Novák Katalin.  

Consiliul a luat act de informarea domnului președinte. 
 

Vă consult dacă aveți și alte probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 
 

Revenim la punctul șapte de pe ordinea de zi.  
 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar general al județului 

Sztakics István Attila să explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie 

buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, 

după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  
 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va 

încheia procesul verbal. 
 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, 

să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea a 

doi consilieri județeni, care să facă parte din Consorţiul Regional -Regiunea Centru. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Cred că suntem unici din țară, cu privire la consensul dintre noi, atât la vot 

deschis, cât și la vot secret. 
 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

Revenim la punctul opt de ordinea de zi. 
 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar general al județului 

Sztakics István Attila să explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie 

buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, 

după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot. 
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După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va 

încheia procesul-verbal. 
 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, 

să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.  

Tamás Sándor: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participarea și colaborarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


