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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 24 noiembrie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

Începem ședința noastră ordinară de astăzi! 

La invitația elegantă a domnului Tăraș Silviu, primarul comunei Chichiș, am 

venit la Chichiș. 

Au trecut cca. 10 ani de când am ținut ședință a Consiliului Județean Covasna la 

Chichiș. 

Probabil, invitația domnului primar are motive, dar imediat o să-l invităm să ne 

prezinte motivele. 

Știu că s-a pregătit de zile bune cu un discurs și cu o prezentație! 

Dau cuvântul domnului primar! 

Tăraș Silviu-Primarul comunei Chichiș 

Bine ați venit în Comuna Chichiș! 

Vă urez bun venit! Prezența dumneavoastră ne onorează! 

Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc puțin despre comuna 

noastră, și dacă ar trebui să vorbesc despre comuna noastră, atunci aș vorbi despre 

oamenii minunați care trăiesc în această comună. 

Știu că timpul nu-mi permite, așa că o să mă rezum la colaborarea noastră cu 

Consiliul Județean Covasna și o să vorbesc în cele ce urmează despre trei lucruri. 

Pe de o parte o să vorbesc despre acele investiții pe care le avem în derulare, le 

avem planificate, la care am muncit împreună cu instituția care este reprezentată aici de 

domnul Președinte, de domnii Vicepreședinți și domnul Secretar general al județului, 

precum și de dumneavoastră. 

Deci, o să vorbesc despre colaborarea noastră și ultimul punct va fi apropoul 

acestea întâlniri care este finalizarea unui proiect de infrastructură, de reabilitarea și 

modernizarea unei școli. 

(Prezintă un slide show.) 

 

Cele două mari proiecte care sunt în derulare, printre celelalte mici proiecte, sunt 

aceste două, canalizarea și reabilitarea școlii din localitatea Chichiș. 

Proiectul de canalizare de aceea are această cifră astronomică pentru că include 

cele două localități care fac parte din Comuna Chichiș, deci localitatea Chichiș și 

localitatea Băcel. 

Aceste proiecte sunt cu surse de finanțare identificată, am formulat prudent, 

pentru că pe această listă, pe care o vedeți proiectată, sunt și unele investiții care au 

contractul de finanțare semnat și sunt altele care sunt într-o perioadă incertă în care nu 

avem nici un rezultat al depunerii, dar avem mari speranțe că și acestea vor fi finanțate. 
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Prin PNRR s-a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea școlii de la 

Băcel, despre care o să mai vorbesc la infrastructura educațională, pentru reabilitarea 

blocului din centru și este un proiect depus pe C10, la care componenta cea mai 

importantă pentru noi este sistemul de supraveghere video a domeniului public. 

Reabilitarea primăriei este un proiect foarte important, având în vedere că ultima 

intervenție majoră la această clădire a avut loc în anul 2011, când printr-un program 

cofinanțat de  Consiliul Județean Covasna a avut loc ultima intervenție majoră la 

această clădire. 

Acum am încercat s-o facem această sală prezentabilă, dar de fapt întreaga 

clădire trebuie reabilitată.  

Înainte de slide-ul în care vă prezint care sunt provocările cele mai importante cu 

care ne confruntăm în această perioadă, ar fi trebuit să fie și un slide în care vă prezint 

care sunt eșecurile sau lecțiile învățate. 

Eșecuri au fost, pentru că în două minute s-au epuizat fondurile de la A.F.M. 

pentru pistele de biciclete și noi am muncit două luni de zile ca să pregătim proiectul și 

am investit bani în acest proiect, sunt acele 7 minute în care s-au terminat banii tot pa 

A.F.M. pentru iluminatul public și noi am muncit, dar sperăm că nu degeaba. 

În afară de lecția învățată, sperăm aceste proiecte vor avea și continuitate.  

Primul dintre aceste provocări este puntea de la Băcel, care face legătura între 

satul Băcel și halta CFR și pe care se circulă zilnic, în condiții care cred că depășesc orice 

imaginație, cca. 35-40 de persoane, majoritatea copii. 

Este singura rută prin care se pot ajunge la halta CFR, pentru că ruta cealaltă ar 

însemna 5 km, nemaivorbind de faptul că ar trebui să meargă pe acostamentul 

drumului național și știm foarte bine care sunt aceste pericole.  

Deci, ar trebui să facem ceva cu această problemă. 

A doua problemă este reabilitarea bibliotecii. 

Noi comunitățile mici, avem o problemă cu o cifră, această cifră este cifra 2000. 

Proiectele europene sunt pentru comunele mai mari de 2000 de locuitori, ceea ce 

pentru noi, care suntem comunități mai mici de 2000 de locuitori, nu are niciun sens din 

punct de vedere administrativ. 

Din punct de vedere administrativ comunele sunt categorizate, știți foarte bine, 

sub 1000, între 1000-3000, între 3000-5000 de locuitori. 

Nu știu de ce au venit cu această idee de 2000 de locuitori, care ne taie de la 

foarte multe finanțări. 

Cealaltă problemă cu cifra 2000 este că, de exemplu: prin PNRR reabilitarea 

energetică a clădirilor publice este numai pentru clădirile care au fost construite după 

anul 2000. 

Noi avem clădirea bibliotecii care este construită în anul 2000, deci a început 

construcția în 1998 și s-a recepționat în 2000. 

Cu toate că am încercat să obținem o derogare din partea ministerului, au spus că 

NU, deci ghidul este scrie foarte clar „…dinainte de 2000…”, acele 6 luni contează foarte 

mult. 

De ce este clădirea atât de importantă? 

Clădirea bibliotecii este importantă, pentru că este o clădire situată între două 

monumente istorice.  
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Într-o parte avem o biserică construită în secolul al XIV-lea și pe partea 

cealaltă avem o clădire monument, care urmează să fie reabilitată și această clădire este 

între cele două, deci ceva trebuie făcut cu această clădire. 

Este o altă problemă căminul cultural și grădinița de la Băcel! 

Pentru noi nu este o problemă reabilitarea căminului cultural și a grădiniței de la 

Băcel, pentru că nu-l avem! 

Deci, este o localitate în care căminul cultural și grădinița au funcționat într-o 

clădire care a fost revendicată de biserica ortodoxă, de episcopie. 

Timp de 10 ani a avut loc o întreagă procedură de retrocedare, timp în care, bine 

înțeles, nimeni nu a fost proprietar și nimeni nu a investit în aceea clădire și clădirea s-a 

degradat.  

În anul 2017 am primit o înștiințare, din partea Comisiei de retrocedare de lângă 

Guvern, precum că au refuzat cererea de retrocedare a bisericii Ortodoxe și noi, din 

această înștiințare, am înțeles că este clădirea noastră. 

Când am vrut să intabulăm, am primit de la OCPI Brașov, pentru că acolo sunt 

cărțile funciare vechi ale Băcelului, o înștiințare că imobilul este a Bisericii Ortodoxe 

Române.  

Probabil de aceea n-au putut retroceda. 

Nu funcționează grădinița în clădirea respectivă, este într-o cămăruță și nu avem 

nici cămin cultural în localitatea respectivă. 

Centrul de zi pentru persoane vârstnice este un proiect important pentru noi, 

pentru că de decenii mergem la anumite categorii de alegători, locuitori ai Comunei 

Chichiș și îi spunem că o să facem acest lucru, dar încă n-am reușit. 

Bineînțeles, reabilităm școli, construim grădinițe, facem sală de sport pentru toate 

celelalte categorii, dar este această categorie importantă, ca și număr, în această comună, 

care nu primește absolut nimic.  

Deci, primesc foarte puțin din partea noastră și asta ar fi fost una dintre lucrurile 

care ar fi putut rectifica puțin, balansa această lipsă. 

Acum o să vorbesc, foarte pe scurt, despre colaborarea noastră de un deceniu și o 

să vorbesc puțin despre apropoul acestei întâlniri și anume reabilitarea școlii din 

Chichiș. 

În legătură cu colaborarea noastră am luat acest deceniu, pentru că primul folder 

pe care am găsit pe lap top era proiectul scris de mine și depus la Consiliul Județean 

Covasna și atunci a fost Consiliul Județean Covasna într-o ședință în localitatea Chichiș.  

Deci, dacă vorbim de colaborarea între Consiliul Județean Covasna și Comuna 

Chichiș, sunt trei dimensiuni care sunt importante pentru o localitate de mărimea 

comunei Chichiș. 

Pe de o parte sunt alocările financiare și sunt foarte importante pentru că acestea 

sunt care balansează acele incompatibilități ale localităților cu ghidurile scrise de 

Uniunea Europeană, dar sunt și două dimensiuni de care o să vorbesc puțin mai mult la 

această întâlnire. 

Este vorba despre dimensiunea informațiilor și a programelor comune. 

Când vorbesc despre informații nu vorbesc numai despre acele ședințe în care 

timp de doi ani am pregătit planurile, proiectele noastre pentru PNRR și ne-am întâlni 

săptămânal sau zilnic cu conducerea Consiliului Județean, care ne-au îndrumat în acest 

sens și ne-au împărtășit informații în acest sens, ne-am gândit împreună care sunt acele 
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posibilități pe care le putem exploata, ci vorbesc despre îndrumarea primită din 

partea angajaților Consiliului Județean Covasna. 

Acești angajați sunt foarte bine pregătiți și mult mai atât, sunt persoane care, 

dacă avem nevoie de un răspuns la o întrebare, atunci nu se uită la ceas că a trecut ora 4 

și răspund și dacă sunam la telefonul privat. 

Le mulțumim pentru acest lucru! 

Despre programe: 

Într-un deceniu comuna Chichiș nu a vrut să abuzeze de programele Consiliului 

Județean Covasna, dar tot am depus 17 proiecte care au fost finanțate și care au acoperit 

cam toate domeniile în care exista posibilitate de a colabora cu Consiliul Județean. 

Pentru unele am depus mai multe proiecte de la voluntariat până la activitatea 

sportivă din comună, până la evenimente culturale, reabilitări ale dispensarului uman și  

a căminului cultural toate sunt enumerate aici. 

Vă mulțumesc și pentru aceste 17 proiecte în care am putut colabora în acest 

deceniu! 

Am ajuns la al treilea punct, este vorba despre apropoul acestei întâlniri și 

anume: infrastructura educațională în Comuna Chichiș. 

Am pornit de la un considerent fundamental, strategic care ne-a constatat 

viziunea în ceea ce privește acest domeniu de investiții. 

Noi credem în această comună, că noi avem ceva mai mult de oferit, decât acele 

servicii educaționale la care toți au dreptul.  

Credem, că acei copii care în procesul de socializare, în acei 14 ani sunt în această 

comunitate, vor avea un plus emoțional care îi va determina când va trebuie să facă 

alegerea importantă în viață dacă se mută la oraș sau va cumpăra casă aici în localitate.  

Când vorbim de anul 2020 și cum arăta infrastructura educațională atunci trebuie 

să aveți în vedere următoarele: așa arată grădinița construită în colaborare cu Ministerul 

Educației și Guvernul Ungariei și așa arăta școala (arată fotografii). 

De acum încolo o să arăt imagini despre școală înainte de reabilitare care a fost 

realizată cu sprijinul Consiliului Județean Covasna. 

Arată proze despre cum arăta exteriorul școlii, coridorul și sălile de clasă, fără 

șapă cu pereții crăpați, cu soba de teracotă care fumega. 

Deci pe lângă mirosul de mucegai mai era și miros de fum în sălile de clasă. 

Nu este un amănunt de trecut cu vedere nici lămpile care atârnă acolo și nici 

cablurile din ziduri, școala fiind construită în 1902 și nu a avut loc nicio intervenție 

importantă. 

Acesta este clădirea veche, deci ceea ce vedeți acum nu era inclus în proiectul de 

reabilitare a școlii. 

Proiectul de reabilitare a școlii a fost realizat, dacă nu mă înșel, în 2008. 

În 2017 domnul primar a semnat contractul de finanțare și bineînțeles într-un 

deceniu și jumătate s-a degradat și clădirea veche, dar proiectul a prevăzut numai 

extinderea. De aceea am avut nevoie de sprijinul Consiliului Județean Covasna ca să 

putem reabilita și această parte a clădirii. 

Cum arată investiția? 

Investiția arată în felul următor: cca. 3,5 milioane de lei din care 2,35 milioane din 

partea MDLPA din PNDL II, este o contribuție semnificativă din bugetul local și trebuie 
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să vă spun că nicio dată în ultimii trei decenii nu s-a cheltuit din bugetul local o 

sumă atât de mare pentru o investiție. 

Este sprijinul acordat de Consiliul Județean Covasna și este un proiect depus la 

POCA, finanțare din partea Uniunii Europene prin care am achiziționat table smart, 

proiectoare, tablete pentru copii și laptopuri pentru profesori. 

Această investiție este în stadiul de finalizare a reabilitării clădirii, dar de fapt 

proiectul nu se oprește aici și chiar poate să fie un început, pentru că de exemplu, 

această colaborare cu Consiliul Județean Covasna a însemnat aceste trei proiecte din 

ultimii doi ani care au vizat același lucru.  

Loc de joacă, dotat în curtea școlii, reabilitarea și reparațiile curente la clădirea 

veche și programul afterschool pe care o demarăm împreună și trebuie să fie și alte 

programe care vizează creșterea calității actului educațional. 

Când vorbim de lucrurile importante în societate, despre corupție, despre  

mediul curat etc. întotdeauna răspunsul este că acest proces trebuie început în școală. 

Educația este răspunsul! 

La întrebarea care este școala bună, care este educația potrivită sunt o mie de 

răspunsuri și niciodată unul singur care ar fi un model, cum este modelul Finlandez. 

În ultima imagine este vorba despre cum vedem noi colaborarea noastră cu 

Consiliul Județean Covasna. 

Știm că avem obiective comune, aceste obiective comune pun în mișcare 

Consiliul Județean și mișcarea acela ne ajută pe noi să avansăm.  

Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat! 

Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și sperăm într-o colaborarea 

continuă pentru atingerea acelor obiective și provocări care trebuie rezolvate!  

Tamás Sándor: Mulțumim domnului primar pentru prezentare, pentru cuvintele 

frumoase și nu în ultimul rând pentru munca depusă de domnul primar împreună cu 

echipa sa, din care fac parte fostul primar, consilierii locali, cât și comunitatea din 

Chichiș! 

Mai în glumă, mai în serios, am aproape 30 de ani experiență și întotdeauna dacă 

inviți un profesor care este într-o altă funcție, de pildă în funcția de primar și stabiliți că 

va vorbi 10 minute, din acesta, cu siguranță, o să fie 50 de minute. 

Deci, nu este nici primul și nici ultimul când un profesor vorbește fix 50 de 

minute. 

Dau un răspuns rapid la două probleme ridicate de domnul primar. 

Într-adevăr am avut 17 programe, în programele pe care noi în fiecare an 

adoptăm și alocăm și buget la aceste programe de dezvoltare locală la nivel județean așa 

cum au fost enumerate. 

Domnul primar ne-a ridicat două probleme, unul era biblioteca și celălalt era 

îngrijirea persoanelor vârstnice. 

Și la aceste probleme avem rezolvare, avem programe concrete în derulare. 

Suntem la finele anului, dar de anul viitor propun că după adoptarea bugetului 

se pot depune proiecte la Consiliul Județean pentru reabilitarea și înzestrarea 

bibliotecilor, tot așa 25 de mii de lei și pentru programul de îngrijire a persoanelor 

vârstnice care se face de către asociațiile Diakonia, Caritas, Crucea Roșie etc. 

Probabil mulți nu știu, dar prin acest program primesc îngrijire mai mult de 1600 

de persoane vârstnice, deci propun să participați și la acest proiect. 
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Poftiți doamna consilier Muntean Felicia-Maria! 

Muntean Felicia-Maria: Mulțumesc domnule președinte! 

Ce m-a făcut să iau cuvântul a fost prezentarea domnului primar. 

Eu m-am crescut în Lunca Mărcușului, la granița cu Băcel până în vârsta de 6 ani 

când am mers în Covasna, pentru că bunicii mei erau din Lunca Mărcușului. 

Îmi aduc aminte cum rupeam papucii mergând la grădiniță. 

Am frecventat grădinița din Băcel, am mers la biserica din Băcel și să te duci 

până la Chichiș era un exercițiu de echilibristică. Mulți se duceau cu bicicleta și noi ne 

țineam de cabluri. 

M-a impresionat prezentarea dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc în 

numele comunității românești, pentru grija pe care-l aveți pentru satul Băcel, pentru că 

ați acoperit tot spectrul social de la grădiniță, școală, asistență pentru persoane vârstnice 

la Băcel și că nu mai rup mașina mergând la casa bunicii. 

Vă mulțumesc încă o dată! Faceți o treabă bună atât pentru comunitatea 

maghiară cât și pentru comunitatea românească! 

Tăraș Silviu: Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim mult! M-ați impresionat! 

Să trecem la discutarea punctelor ședinței noastre de astăzi. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

noiembrie 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. (5), coroborat cu art. 179 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. 292/18 noiembrie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 142/S/18 

noiembrie 2022. 

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

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

 

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

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimate domnule primar, 

stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 26 de consilieri județeni din 

cei 30 în funcţie, lipsind consilierii Antal Esztilla, Taierling Johann, Tarczali Maria și 

Tóth Zoltán, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în 

total sunt 27 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie, plus președintele Consiliului Județean Covasna cu drept de vot, 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:  
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- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/birourilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

20 octombrie 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 20 octombrie 2022. 

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 4 noiembrie 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 4 noiembrie 2022. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de astăzi v-au fost puse 

la dispoziție în format electronic pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi rog să fiți de acord ca proiectul de 

hotărâre de la pct. 9 de pe proiectul ordinii de zi să fie dezbătut la punctul 10, iar 

proiectul de hotărâre de la punctul 10 să fie dezbătut la punctul 9 pe ordinea de zi. 

 

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

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna cu 

Instituția Prefectului - Județul Covasna, Fundația „Mihai Viteazul” și Asociația 

Părinților și Cadrelor Didactice a Școlii Gimnaziale Nicolae Russu Pro 

Comunitate în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale a 

României în anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022, precum și modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2022 cu privire la rectificarea 

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

pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al 

anului 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea Societății HS 

Timber Productions Reci S.R.L. în vederea achiziționării unei ambulanțe SMURD 

tip B2; 

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

pentru obiectivul de investiție „Realizare pistă de biciclete Sfântu Gheorghe-

Arcuș”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență 

,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Județul Covasna cu 

proiectul “CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN 

REGIM AMBULATORIU ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

„DR.FOGOLYÁN KRISTOF” DIN SFÂNTU GHEORGHE” la apelul de proiecte 

– Cod apel: MS-0013, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 

12 - Sănătate, Investiția: I1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 

Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, finanțat din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență 

,,dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Județul Covasna cu 

proiectul “Creșterea siguranței, securității și funcționalității Spitalului Județean 

de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe prin investiții specifice 

reducerii I.A.A.M.” la apelul de proiecte –Cod apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate 

și reziliență instituțională, componenta 12 - Sănătate, Investiția:I2 Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna la Proiectul 

„Promovarea și Îmbunătățirea Metodelor Existente de Participare a Tinerilor” 

(PRIME 2022-2024) din cadrul programului ERASMUS+; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

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

pentru obiectivul de investiție “Demolare construcții administrative (C1) și anexe 

(C2 și C3) și construire clădire S+P+M la Centrul de Agrement Zăbala”; 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy pentru întocmirea 

documentației aferente studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

”Demolare construcții administrative (C1) și anexe (C2 și C3) și construire clădire 
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S+P+M la Centrul de Agrement Zăbala” în numele și pentru Județul 

Covasna în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile de către 

Județul Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale 

Sfântu Gheorghe a unei părți din imobilul aflat în proprietatea publică a 

Județului Covasna, înscris în C.F. nr. 25519 Sfântu Gheorghe, situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2023, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini al  

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 

județul Covasna și a Documentației de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna. 

14. 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; 

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

Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme, a consumului lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, precum și a numărului de 

autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean 

Covasna; 

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

Covasna nr. 154/2022 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de 

iarnă 2022-2023; 

19. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 14 noiembrie 2022. 

 

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

au fost avizate favorabil în comisiile 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu 27 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 la punctele 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17 și 18 este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință majorităţii,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 și 12 

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 asocierii Județului Covasna cu Instituția Prefectului - Județul Covasna, 

Fundația „Mihai Viteazul” și Asociația Părinților și Cadrelor Didactice a Școlii 

Gimnaziale Nicolae Russu Pro Comunitate în vederea organizării şi finanţării 

manifestării Zilei Naționale a României în anul 2022; 

 

În fiecare an Consiliul Județean Covasna acordă sprijin financiar pentru acest 

eveniment, care este Ziua Națională a României, care este organizat de altfel de 

Instituția Prefectului Județului Covasna împreună cu ale unități administrativ-

teritoriale și organizații neguvernamentale. 

 

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

probleme de ridicat? 

Leaua Jănel: Domnule președinte, la acest punct nu particip la deliberare și la 

volt. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Leaua Jănel, 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 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

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

judeţean pe anul 2022, precum și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

131/2022 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2022; 

 

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: Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Doresc să vă informez că Guvernul României a alocat 1.228 de mii de lei pentru 

susținerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. 

Este o sumă destul de importantă pe care o cuprindem în bugetul nostru. 

Tot așa trebuie să aprobăm majorarea bugetului județului 715 mii lei provenit din 

redevențe miniere, care deja a intrat în bugetul nostru și în primăvară când am 

preconizat nu am prevăzut, deci avem un plus 715 mii de lei. 

Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 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 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

privind acceptarea unei sponsorizări din partea Societății HS Timber Productions Reci 

S.R.L. în vederea achiziționării unei ambulanțe SMURD tip B2; 

 

Este vorba despre faptul că ne-a contactat domnul Comandant al ISU „Mihai 

Viteazul” al Județului Covasna să cumpărăm o ambulanță SMURD tip B2. 

La momentul respectiv, o asemenea ambulanță costa 530 de mii de lei, pe care 

noi nu le avem în buget și împreună cu domnul comandant am căutat sponsori. 

Societatea HS Timber Productions Reci S.R.L. ne-a oferit 80 de mii de euro, din 

110 mii de euro, cu destinație care trebuie să fie cuprins în bugetul Consiliului Județean 

Covasna, iar Consiliul Județean va lansa procedura de licitație publică ca să putem să 

cumpărăm această ambulanță. 

Va fi proprietatea noastră și vom da în administrare la ISU Covasna și care va 

deservi orașul Covasna și regiunea respectivă, inclusiv localitatea Valea Mare, deci 

aproape 28 de mii de locuitori. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 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 

„Realizare pistă de biciclete Sfântu Gheorghe-Arcuș”; 

 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte despre ce este 

vorba. 

Jakab István-Barna: Deci, continuăm demersurile pentru a construi o pistă de 

biciclete între Arcuș și Sfântu Gheorghe. 

Data trecută, din păcate, nu am reușit să depunem proiectul pentru că în două 

minute s-au epuizat toate fondurile, dar asta nu ne oprește să mergem înainte și să facem 

studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, iar data viitoare când va veni următoarea 

oportunitate depunem și pentru finanțare. 

Am învățat lecția, acum suntem și mai pregătiți decât până acum.  

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.  
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Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Totodată, doresc să vă informez că cel mai probabil miercuri, pe 7 decembrie, o 

să avem o ședință, va fi o ședință fulger probabil on-line, pentru că între 5 și 10 

decembrie vom putea depune proiect la PNRR pentru pistă de biciclete. 

Depunerea nu o să fie contra cronometru, ci va fi pe punctaj, deci între 5 și 10 

decembrie se poate depune. 

 

La punctul șase și șapte avem două proiecte care vizează Spitalului Județean de 

Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe.  

Este prezent domnul manager al Spitalului și-l rog să ne prezinte cele două 

proiecte. 

András-Nagy Róbert: Este vorba despre două proiecte pentru creșterea calității 

serviciilor medicale și reducerea infecțiilor nosocomiale. 

Cele două proiecte care vizează creșterea calității serviciilor medicale furnizate în 

regim ambulatoriu, respectiv dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice cu 

echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, vor fi 

depuse de Spitalul Județean în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în 

vederea finanțării acestora. 

Valoarea totală a primului proiect este de 12.734.078,21 lei cu TVA, din care 

10.700.906,06 lei valoare eligibilă fără TVA și 2.033.172,15 TVA aferent valorii eligibile. 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat. 

Asta însemnă o achiziție de 247 de echipamente de infrastructură și prin care dorim 

să îmbunătățim calitatea actului medical. Se vor extinde posibilitățile de diagnosticare, 

tratamente în ambulatoriu, inclusiv micile intervenții chirurgicale și dorim să digitalizăm și 

radiologia. De aceste servicii medicale vor beneficia cca. 50 de mii de pacienți prin 

policlinica Spitalului.  

Al doilea proiect este Creșterea siguranței, securității și funcționalității Spitalului 

Județean de Urgență prin care dorim să dezvoltăm laboratorul de analize microbiologice și 

să achiziționăm echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, respectiv 

achiziționarea unui sistem de decontaminare a aerului din încăperi.   

Este de știut că în momentul de față nu există niciun spital din lume unde să nu 

existe infecții nosocomiale.  

Valoarea totală a proiectului este de 8.197.432,24 lei cu TVA prin care vor fi 

achiziționate peste 200 de echipamente medicale. 

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

 

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

aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe în parteneriat cu Județul Covasna cu proiectul “CREȘTEREA CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN REGIM AMBULATORIU ÎN CADRUL 
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SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR.FOGOLYÁN KRISTOF” DIN 

SFÂNTU GHEORGHE” la apelul de proiecte – Cod apel: MS-0013, Pilonul V: Sănătate 

și reziliență instituțională, Componenta 12 - Sănătate, Investiția: I1 Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență 

medicală ambulatorie, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 privind 

aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență ,,dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe în parteneriat cu Județul Covasna cu proiectul “Creșterea siguranței, 

securității și funcționalității Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din 

Sfântu Gheorghe prin investiții specifice reducerii I.A.A.M.” la apelul de proiecte –Cod 

apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12 - Sănătate, 

Investiția:I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. 

Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat 

din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență; 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna la Proiectul „Promovarea și Îmbunătățirea 

Metodelor Existente de Participare a Tinerilor” (PRIME 2022-2024) din cadrul 

programului ERASMUS+; 
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ERASMUS+, la care participăm împreună Este un program European 

cu Ungaria și Slovacia și din fiacre țară va participa câte o asociație de elevi și de 

studenți. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Punctele nouă și zece se leagă de Centrul de Agrement Zăbala, despre care am 

adoptat mai multe hotărâri în ședințele anterioare. 

Anul viitor se va deschide posibilitate de finanțare pentru construire tabere 

școlare prin POR. 

Prima dată trebuie să aprobăm nota conceptuală și tema de proiectare și după 

aceea să mandatăm Școala Populară de Arte și Meserii care este administratorul taberei, 

însă proiectul trebuie depus de Consiliul Județean Covasna.  

 

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

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

“Demolare construcții administrative (C1) și anexe (C2 și C3) și construire clădire S+P+M la 

Centrul de Agrement Zăbala”; 

 

Intenția noastră este să construim și la Zăbala o tabără, ca și calitate, cum este cel de 

la Comandău, nu o să fie exact cum este cel de la Comandău, dar ca și calitate să fie la fel. 

 

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 intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

mandatarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy pentru întocmirea documentației aferente studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiție ”Demolare construcții administrative (C1) și anexe (C2 și 

C3) și construire clădire S+P+M la Centrul de Agrement Zăbala” în numele și pentru 

Județul Covasna în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile de către 

Județul Covasna; 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Nici la acest punct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

 

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

privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a unei părți 

din imobilul aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, înscris în C.F. nr. 25519 

Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul 

Covasna; 

 

Am dat în folosință Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe fostul sediu al 

Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. și acum școala solicită și terenul de sport de 

lângă clădirea respectivă. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 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 stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2023, în 

vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 

De fapt este vorba despre prețul mediu la contracte de arendare și este în 

favoarea proprietăților și proprietarilor mici, pentru că dacă noi stabilim aceste cifre cel 

care ia în arendă acel teren nu poate să plătească mai puțin de cât prețul aprobat de noi. 

Prețul aprobat de noi este stabilit de specialiștii de la Direcția Agricolă.  

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini al  serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna și a Documentației 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

persoane în județul 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 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; 
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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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Covasna; 

 

Este vorba despre completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Covasna în sensul că și Președintele poate reprezenta Consiliul 

Județean Covasna în justiție, ceea ce este absolut logic.  

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 

cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme, a consumului lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, 

precum și a numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de 

Consiliul 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 154/2022 privind 

încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2022-2023; 

 

Vă informez că de la 1 noiembrie avem contractul încheiat pentru întreținere pe 

timp de iarnă a drumurilor județene, nu totalitatea drumurilor din județ ci numai a 

drumurile din administrarea noastră în lungime de 243 de km. 

În primele două săptămâni din lună nu a trebuit să intervină, dar deja a început 

perioada de iarnă.  

Nu știu cum e în alte județe, dar noi avem și banii asigurați și contractul de 

execuție încheiat. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

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

Nu sunt. 

Eu doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna că am efectuat o zi 

de concediu de odihnă în data de 14 noiembrie 2022. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte.  

 

Poftiți domnule primar. 

Tăraș Silviu: Probabil ați observat că am arătat imaginile despre cum arăta 

școala de înainte de reabilitare, dar nu v-am arătat cum arată acum după reabilitare. 

De aceea vă invit să mergem până la școală și să vedeți cum arată școala în acest 

moment. 

Vă asigur că este vorba de o plimbare foarte scurtă, este în imediata vecinătate a 

Primăriei.  

Tamás Sándor: Mulțumim domnului primar pentru invitație! 

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 


