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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 4 noiembrie 2022, ora 8,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

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

line pe platforma ZOOM, pentru astăzi 4 noiembrie 2022, ora 8,00 s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) precum și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), 

coroborat cu art. 179 alin. (3) și (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. 282/3 noiembrie 2022, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 136/S/3 noiembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” și „Háromszék”. 

 

Prezenta ședință extraordinară de îndată s-a convocat, în primul rând, deoarece 

la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete, finanțat de Administrația 

Fondului de Mediu, proiectele se pot depune începând cu data de 4 noiembrie 2022, 

iar Proiectele vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma 

analizei AFM, în limita bugetului alocat sesiunii, iar în cazul epuizării bugetului, 

criteriul de departajare fiind ordinea înscrierii acestora în aplicaţia informatică, 

motiv pentru care este imperios necesar depunerea proiectului “Realizare pistă de 

biciclete Sfântu Gheorghe-Arcuș” de către Consiliul Județean Covasna cât mai urgent 

posibil.  

Pe de altă parte, termenul de depunere al proiectului „Reabilitarea și dotarea 

Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 

adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc” este de 10 noiembrie 2022, motiv pentru și 

această problemă de pe ordinea de zi necesită rezolvare urgentă. 

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, având în vedere dificultățile 

întâmpinate în ceea ce privește asigurarea finanțării anumitor activități ale aparatului 

de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, respectiv ale instituțiilor 

subordonate, se impune rectificarea prin ședința extraordinară de îndată a bugetului 

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

2022, cu suma alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 1306 din 25 octombrie 2022 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unități administrativ-teritoriale. 

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

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 
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La ședința noastră de astăzi, sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, din cei 30 

în funcție, lipsește domnul consilier Cseh Csaba, 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/ birurilor/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.  

 

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

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

“Realizare pistă de biciclete Sfântu Gheorghe-Arcuș” la Programul de realizare a 

pistelor pentru biciclete, finanțat de Administrația Fondului de Mediu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna cu proiectul „Reabilitarea și dotarea 

Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 

persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc” la apelul de proiecte necompetitiv 

„Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” 

din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale, Investiția I2 - Reabilitarea, 

renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, 

finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență; 

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 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? 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. 
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Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 228 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 privind 

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul “Realizare pistă de biciclete 

Sfântu Gheorghe-Arcuș” la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete, finanțat 

de Administrația Fondului de Mediu; 

 

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

prezinte despre ce este vorba și dacă suntem gata să depunem proiectul astăzi la ora 10.  

Jakab István-Barna: Este prima oară, de când își amintesc colegii noștri de la 

departamentul de proiecte din cadrul aparatului de specialitate, când depunem proiect 

la fondul de mediu. 

Este și prima dată când apare acest tip de program și anume finanțarea pistelor 

de biciclete. 

Momentan putem să aplicăm pentru o pistă de biciclete mai scurtă care pleacă de 

la Sfântu Gheorghe, de fapt, de la limita U.A.T.-ului Sfântu Gheorghe și merge până la 

Poiana Arcușului. 

Scopul nostru este să realizăm această pistă de biciclete, dar și să ne pregătim 

pentru viitor când vrem să depunem Proiectul Sepsi-Track, pista de biciclete de 40 de 

km pe care am votat mai demult. 

Deci, vrem să și învățăm, dar să și construim în același timp 2,2 km pistă de 

biciclete. 

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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

Domnule vicepreședinte, spor la treabă! Mai aveți o oră și câteva minute până 

când trebuie să depuneți proiectul.  

 

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

aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna cu proiectul „Reabilitarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc” 

la apelul de proiecte necompetitiv „Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 

pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale, 

Investiția I2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență; 

 

Este prezentă și doamna director general Vass Mária, și-o rog să ne prezinte 

materialul. 

Vass Mária: Bună dimineața! 

Încerc să vă prezint pe scurt acest proiect. 

În data de 12 octombrie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat 

apelul de proiecte necompetitive  privind reabilitarea și dotarea centrelor de servicii 

comunitare și anume, centre de recuperare și centre de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități.   

Fiind un apel necompetitiv, în anexa la ghidul solicitantului sunt nominalizate 

acele servicii pentru care se pot depune proiecte.  

Pe lista respectivă se află și „Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Secuiesc”. 

În cadrul proiectului pot fi depuse solicitări pentru renovarea, reabilitarea 

clădirilor existente, lucrări de modernizare și totodată pentru dotarea acestor centre. 

Centrul de recuperare din Tg. Secuiesc a fost înființat în anul 2006 și de atunci nu 

s-au făcut lucrări de renovare importante în centrul respectiv, deci consider oportună 

depunerea proiectului pentru lucrări de renovare. 

Totodată, la vremea respectivă s-a făcut și dotarea Centrului și de atunci acele 

aparaturi s-au învechit, sunt unele care s-au uzat, deci necesită să fie schimbate și 

Centrul să fie dotat cu aparatură nouă. 

În cadrul proiectului este prevăzut și faptul că se poate achiziționa autoturisme 

sau autoturisme dotate, dar din păcate, nu am reușit să includem și un microbuz, 

datorită faptului ca a trebuit să ne încadrăm în suma de 23 de mii de euro, deci s-a 

prevăzut o Dacia Logan cu șapte locuri. 

La dotări am prevăzut niște instrumente mobile prin care putem aduce serviciile 

mai aproape de beneficiari în cazul persoanelor nedeplasabile.  

Consider că și acesta este un lucru foarte important.  

Totodată, în Ghidul solicitantului este prevăzut că la depunerea proiectului este 

nevoie și de o hotărâre a Consiliului Județean, care trebuie să cuprindă faptul că, 

serviciul se află în organigrama direcției, că numărul de beneficiari pe zi este la cât s-a 

stabilit în decizia prin care am primit licențierea, dacă clădirea respectivă se află în 

administrarea sau în proprietatea direcției, dacă se pot executa lucrări de reabilitare, 
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sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani și totodată suportarea cheltuielilor neeligibile 

care se vor ivi pe parcursul implementării proiectului.  

E bine de știut, că de fapt nu există aport financiar din partea beneficiarului la 

cheltuielile eligibile. 

În hotărârea de consiliu va trebui să fie specificat și numele persoanei care va fi 

nominalizat pentru a semna acest contract.  

Având în vedere cele prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre, 

pentru a depune proiectul în data de 10 noiembrie 2022, ultima zi când se pot depune 

proiecte.  

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

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

judeţean pe anul 2022; 

 

În această rectificare sunt două sume importante și anume: 2.500 mii lei sumă 

primită din partea Guvernului în data de 25 octombrie 2022 și 3.087 mii lei pentru 

Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf. 

Suma primită de la Guvern dorim să defalcăm în felul următor: 

- 2.030 mii lei pentru finanțarea programului sportiv de utilitate publică pe care 

am votat acum două luni de zile; 

- 183 mii lei pentru întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă; 

- 143 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare a Centrului de Cultură 

a Județului Covasna; 

- 50 mii lei pentru proiectele culturale organizate cu ocazia manifestărilor 

dedicate zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

- 50 mii lei pentru completarea sumelor pentru cheltuielile privind reparațiile 

curente ale imobilelor din proprietatea Județului Covasna, 

- 35 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare la aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna și 

- 9 mii lei pentru completarea sumei de 100 mii lei deja aprobați pentru acordarea 

stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la 

olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de 

pregătirea acestora. Așa va fi 109 mii de lei în total și este un stimulent financiar pentru 

elevii care obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și la concursurile 

școlare și premierea cadrelor didactice pregătitoare.  
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Acest program a fost început în anul 2019, însă în anul 2020 și 2021 din cauza 

pandemiei nu s-au ținut olimpiade, deci programul a fost oprit și acum dorim să 

reînnoim. Am alocat 100 de mii de lei plus 9 mii de lei, deci din 109 mii de lei anul 

acesta vom premia financiar 510 elevi și 223 de profesori, pentru că avem convingerea 

că trebuie încurajați cei care vor să învețe și obțin rezultate, mai ales cei care depun 

eforturi în plus pe lângă obligațiile obișnuite. 

Credem că timpul, banii și energia investită în studii și în copii vor aduce 

beneficii multiple pentru comunitatea noastră.   

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Domnule președinte, din precauție, nu particip la deliberare și 

nici 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 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 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Doresc să vă informez că, cel mai probabil, vom avea ședință ordinară, cu 

prezența fizică a consilierilor județeni, pe data de 24 noiembrie 2022, joi, la ora 12,00, și 

ședința se va ține la Chichiș pentru că ne-au invitat să fim musafirii lor.  

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința!  

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


