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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean 

Covasna, on-line pe platforma ZOOM, din data de 13 septembrie 2022, ora 12,00 
 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

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

line pe platforma ZOOM, pentru astăzi 13 septembrie 2022, ora 12,00 s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), precum și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), 

coroborat cu art. 179 alin. (6) 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. 243/12 septembrie 2022, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 95/S/12 septembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 
 

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 29 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsește domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos, respectiv este 

prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 30 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 29 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 secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitaţi participă:  

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/birourilor/ compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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 aprobarea ordinii de zi, vă informez că, toate proiectele de hotărâri 

au fost avizate favorabil în comisiile de specialitate.  
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 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

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

Covasna nr. 72/2022 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; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

131/2022 privind rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituțiilor 

publice de interes județean pe anul 2022; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 
 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi „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 înscrise pe ordinea de zi, 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 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 72/2022 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; 
 

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 
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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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2022 privind rectificarea 

bugetului propriu al Județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 

2022; 

În urma completării, după articolul 1 se introduce un nou articol, art. 11, cu 

următorul cuprins: „Art. 11. Se aprobă alocarea sumei de 1.228 mii lei din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene pe anul 2022 și repartizarea ei pentru bugetul propriu al județului 

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? 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. 
 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. Vă doresc o zi plăcută! 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


