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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 28 februarie 2017, ora 12,00 

 

 

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în concediu de boală, 

lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu 

prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 148/2016. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

februarie 2017, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 133 /24 februarie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 29/S/24 

februarie 2017. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. vicepreşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 

31 în funcţie. Lipsesc domnii Calinic Sabin și Tamás Sándor. 

Henning László János: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate 

de invitaţi participă: 

 

- D-na Vass Mária – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Jánó Szabolcs – director executiv, „Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Turismului în Județul Covasna”; 
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- Dl. Ambrus József – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Covasna”; 

- Dl. Bobos Máté Botond – director executiv, „Asociaţia Angustia Egyesület”; 

- 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 ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

26 ianuarie 2017, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 26 ianuarie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 17 februarie 2017, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean 

Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 17 februarie 2017.  

 

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.  

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și 

estimările pe anii 2018-2020; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Covasna care să reprezinte interesele județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Master Planului revizuit pentru 

sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de mandat cu 

reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe precum acordarea unui mandat 

special acestuia; 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al județului Covasna în 

domeniul public al acestuia al unei suprafețe de teren aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Stoenescu Silviu-Dan, respectiv 

validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel; 

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

Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  „Modernizare DJ 103B km 

17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni 

(DN) 12”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţii actualizate şi a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare DJ 112, de la km 10+100 până la km 18+500 (lim. Judeţ 

Braşov - lim. UAT Sfântu Gheorghe)”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului județean 

Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea DJ 121A km 

0+000-22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 

13E, județul Covasna; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 60/2016 cu privire la 

stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unui pod metalic, în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Demolare Pod 

Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și 

reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, 

devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea 

Aita Mare, judeţul Covasna”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul 

Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 

121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-

Boroşneu Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita 

județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”. 

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

Covasna nr. 35/2015 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A Leţ - 

Moacşa km 22+550 - km 28+460, DN 13E - DN11”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2016, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2017 în acest domeniu; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului de 

transport public declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de 

20.02.2017; 

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

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi a Programului de transport 

public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 

01.01.2014-30.06.2019; 

20. Raport de activitate a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, 

pe anul 2016; 

21. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul 

anului 2016; 

22. Raportul de activitate al A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe pe anul 2016; 

23. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2016; 

24. Raportul de activitate al Asociației Angustia Egyesület pe anul 2016; 

25. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2016; 

26. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2016, de structurile 

însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul 

Covasna; 

27. Diverse. 
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 6 și 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 5 și 12 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum 

şi motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie 

prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, 

respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 
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Stimați consilieri, după cum am explicat data trecută, în ședința anterioară, când 

a fost vorba de o prognoză a repartizării cotei 20%, acum am ajuns la repartiția finală, 

efectivă a sumelor pe unități administrativ-teritoriale. 

Am avut consultări cu primarii, din fiecare regiune în parte. 

În aceste ședințe, în afara repartizării cotei de 20% și a cotei de 80% care a fost 

împărțită de Direcția Finanțelor Publice, au fost discuții și cu privire la drumuri 

județene și comunale, respectiv despre proiectele unităților administrativ teritoriale 

referitor la PNDL. 

De aceea vă spun acest lucru, pentru că având în vedere bugetele consiliilor 

locale se compun din multe componente și am adus câteva cifre ca să vedeți că cota 

20% este de fapt o echilibrare a bugetelor locale. 

De exemplu: din cota de 80% Întorsura Buzăului primește 1.880 mii de lei, 

Baraolt 1.429 de mii, iar pe partea opusă Covasna primește 490 de mii și Tg. Secuiesc 

455 de mii de lei.   

Astfel de exemple pot să aduc și la comune. 

Sunt comune mici care primesc sume forte mici și anume Estelnic 112 mii, 

Comandău 302 mii, Chichiș 206 mii, iar la polul opus este Ghelința cu 1.589 de mii, 

Barcani cu 1.372 de mii etc. 

(A venit domnul consilier Calinic Sabin. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 30 de consilieri județeni. ) 

Pe lângă aceste sume a venit echilibrarea bugetelor locale. 

Am avut în vedere niște criterii, cum este ca nicio comunitate să nu primească 

mai puțin de 100 de mii de lei, iar localitățile care au peste 4000 de locuitori să 

primească mai mult de 250 de mii de lei.  

Evident am luat în calcul proiectele în curs, respectiv proiectele care se depun la 

PNDL.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva 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 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele 

județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA 

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

desemnează doi reprezentanți ai Consiliului Județean Covasna care să reprezinte 

interesele județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri și 

Poduri S.A. 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 reprezentanților Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Din partea frecțiunii UDMR propun pe domnul consilier Bodó Lajos. 

Lukács László: Propun pe domnul Pethő István.  

Henning László János: Alte nominalizări dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult persoanele nominalizate dacă acceptă desemnarea? 

Bodó Lajos: Accept.  

Pethő István: Accept.  

Henning László János: Mulțumim. 

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

mai departe.  

 

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

aprobarea completării Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii unui Contract de mandat cu reprezentantul județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe precum acordarea unui mandat special acestuia; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

trecerea din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia al 

unei suprafețe de teren aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic 

Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Oltean Csongor: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Szőcs László: Nici eu. 

Nagy Iosif: Nici eu. 

Fazakas András-Levente: Nici eu. 

Szarvadi Téglás Lóránd: Nici eu.  

Henning László János: Mulțumim. 

Dacă sunt completări, probleme de ridicat în legătură cu proiectul de hotărâre? 

Grüman Róbert-Csongor: De fapt este vorba de fuziunea a două asociații, 

ambele având ca obiect de activitate dezvoltarea turismului. 

Colegii care au anunțat că nu vor participa la vot, ei se ocupă de promovarea 

turismului și împreună muncim pentru rezultate cât mai bune, deci nu trebuie să se 

distreze nimeni de faptul că ei nu participă la vot.   

Dacă aveți întrebări nu ezitați să formulați. 

Doresc să fac câteva precizări în legătură cu acest proiect de hotărâre și anume: 

prin adoptarea acestuia încă nu se va realiza fuziunea, ci se pornește procedura de 

fuziune și Consiliul Județean Covasna va aloca finanțări pentru cele două asociații până 
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când judecătoria se va pronunța în acest sens și propun ca în hotărâre să fie specificat 

acest lucru. 

Deci, am două propuneri de completare și anume:  

- la art. 1 să fie introdus un nou aliniat, alineatul 2 care să aibă următorul 

cuprins: „Procedurile legale necesare fuziunii vor fi începute de îndată, după intrarea 

în vigoare a prezentei hotărâri.” 

- art. 2 să aibă următorul cuprins:  

„(1) Județul Covasna va plăti cotizația stabilită în condițiile legii către Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás și Asociația pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna până la data înregistrării operațiunii de 

fuziune în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Sf. Gheorghe. 

(2) După data înregistrării, județul Covasna va plăti cotizația numai către 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, rezultată în urma 

fuziunii.” 

Restul articolelor rămân neschimbat dar vor primi o nouă numerotate.  

Vă mulțumesc. 

Henning László János: Mulțumim. 

Balázs Jozsef Attila: Aș dori să întreb, ca anul trecut ce sume au fost alocate de 

consiliul județean celor două asociații? 

Henning László János: Întrebarea dumneavoastră nu are legătură cu proiectul 

de hotărâre.  

Veți avea posibilitatea de a formula această întrebare, puțin mai târziu când vom 

dezbate raportul de activitate ale asociațiilor.  

Fazakas Péter: Rog pe domnul vicepreședinte Grüman să lasă deoparte 

expresiile peiorative și să nu încerce să îndrume pe nimeni.  

Fiecare zâmbește când vrea și vă rog să respectăm unu pe celălalt.  

Bebedek Erika: Ce nume va avea asociația după fuziune? 

Grüman Róbert-Csongor: Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul 

Covasna.  

Henning László János: Alte întrebări dacă sunt referitor la acest punct de pe 

ordinea de zi? 

Fazakas Péter: Așa am înțeles că motivul fuziunii este să reducem cheltuielile și 

să facem economisire. 

Doresc să vă întreb din ce va consta această economisire? 

Henning László János: Primul motiv al fuziunii nu a fost economisirea, ci 

observațiile Curții de conturi, care ne îndrumă să nu avem mai multe asociații cu 

aceeași domeniu de activitate.  

Din acest motiv am inițiat fuziunea, care va fi o procedură mai lungă și va fi mai 

concret după sentința judecătoriei, până atunci trebuie să așteptăm cca. două luni.  

Deci, acesta a fost motivul fuziunii. 

Fazakas Péter: Nu chiar așa ne-au prezentat în ședința comisiilor de specialitate.  

Parcă motivul principal era să economisim.  

Henning László János: Și asta este un motiv, dar nu este motivul principal.  

Grüman Róbert-Csongor: De exemplu: nu va fi nevoie de două contabile și așa 

mai departe. 

Henning László János: Alte intervenții dacă sunt? 
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Nu sunt.  

Referitor la propunerile de completare formulate de domnul vicepreședinte, 

consult președinții celor VI comisii de specialitate dacă sun de acord cu completarea 

proiectului de hotărâre? 

Ambrus József: Fără să ne consultăm nu putem să ne pronunțăm.  

Henning László János: Propun o pauză de 5 minute pentru consultări.  

 

După pauză.  

Henning László János: Întreb comisiile de specialitate dacă sunt de acord cu 

completările formulate? 

Calinic Sabin: Comisia I avizează favorabil.  

Ambrus József: Comisia II avizează favorabil. 

Bodó Lajos: Comisia III dă aviz favorabil.  

Kiss Imre: Comisia IV avizează favorabil. 

Oltean Csongor: Comisia V avizează favorabil. 

Klárik Attila: Comisia VI avizează favorabil.  

Henning László János: Mulțumim. 

Supun la vot completările formulate de domnul vicepreședinte Grüman Róbert-

Csongor. 

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot se aprobă completările formulate.  

(Nu au participat la vot domnii consilieri Oltean Csongor, Szőcs László, Nagy 

Iosif, Fazakas András-Levente și Szarvadi Téglás Lóránd. ) 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma completată.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

completată. 

(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au participat la vot domnii 

consilieri Oltean Csongor, Szőcs László, Nagy Iosif, Fazakas András-Levente și 

Szarvadi Téglás Lóránd. ) 

 

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

constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Stoenescu Silviu-Dan, respectiv validarea desemnării ca membru 

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie  „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul 

Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”; 

 

Modificarea se datorează diminuării cotei TVA-ului la 19%.  

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii actualizate şi a noilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 112, de la 

km 10+100 până la km 18+500 (lim. Judeţ Braşov - lim. UAT Sfântu Gheorghe)”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva 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. 

 

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

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului județean Covasna nr. 112/2014 privind 

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Modernizarea DJ 121A km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului - 

Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna; 

 

Trebuie să modificăm anexa în urma diminuării TVA-ului de la 20% la 19%.  

Aceste hotărâri trebuie să depunem la proiect la PNDL.   

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al 

acestuia a unui pod metalic, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării; 
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Ca și curiozitate doresc să vă spun, că în anul 2004 am primit o scrisoare din 

Austria în care ne-au înștiințat că expiră termenul de 100 de ani garanție a podului. 

E sunt tare curios cum vor arăta podurile construite de noi peste 100 de ani. 

 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Am spus și în ședința comisiei de specialitate, că sper ca podul 

demolat nu va ajunge la fier vechi, pentru că este vorba de o construcție valoroasă, 

veche și frumoasă și ar fi păcat să ajungă la fier vechi. 

Henning László János: Am purtat deja discuției pe marginea problemei, vom 

vedea cum o să rezolvăm. 

Am oferit podul comunei Aita Mare, o să vedem care va vi soluția cea bună. 

Fazakas Péter: Ar trebui să oferim cuiva căruia va fi de folos acest pod.  

Henning László János: Așa cred că dacă a fost acolo atâta timp podul, ar trebui 

să rămână tot acolo în comună. 

Așa ar fi logic. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și construire pod 

nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 

131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu 

pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Kovács Ödön: Nu știu dacă ați observat că la indicatorii tehnico-economici s-a 

omis o greșeală în loc de 5.485 mii de lei s-a scris 8.485 mii de lei. 

Suma în euro e bine numai în lei s-a greșit. 

Varga Zoltán: La construcții montaj? 

Henning László János: Da, la construcții montaj. 

Deci, în anexa nr. 2 s-a strecurat o eroare, pe care a sesizat domnul Kovács, și vă 

rog să fiți de acord să fie modificat suma de 8.485 mii de lei la 5.485 mii de lei.  

Tacă Florentina: Domnul coleg a spus că podul metalic e interesant și arată 

frumos, atunci nu poate lăsa acolo și construii un  pod nou?  
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Henning László János: Încercăm toate posibilitățile, am discutat cu domnul 

primar de la Aita Mare, ne trebuie și niște avize, deci suntem în tratative. 

Există mai multe variante, cum ar fi să rămână chiar lângă acest pod sau să pună 

pe un alt pârâu. 

Când vom găsi soluția vă vom informa despre asta.  

Kovács Ödön: Se poate folosi doar ca pod pietonal.  

Calinic Sabin: Să păstrați ca monument istoric, a stat acolo 100 de ani și peste 50 

de ani va fi un lucru deosebit pentru urmașii noștri.  

Henning László János: Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu corectura propusă de domnul Kovács 

Ödön.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

corectată. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016 privind 

asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul 

de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare 

DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun 

(DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura 

Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 

km 10+100 - km 18+500" limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”; 

 

Modificarea este cauzată de modificarea TVA-ului la 19%.  

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 35/2015 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
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obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A Leţ - Moacşa km 22+550 - km 28+460, 

DN 13E - DN11”; 

 

Și aici este vorba de modificarea TVA-ului. 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor 

externe în cursul anului 2016, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2017 în 

acest domeniu; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului de transport public declarat 

câștigător în urma atribuirii electronice din data de 20.02.2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva 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. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind 

aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe 

baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind actualizarea traseelor şi a Programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul doi de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Henning László János: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra 

voturile şi va încheia procesul verbal. 
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După pauză. 

Henning László János: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei 

de validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Henning László János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Henning László János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate a 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, pe anul 2016 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Domnul consilier Balázs, acum puteți să formulați întrebarea.  

Balázs Jozsef Attila: Întrebarea mea era, care a fost bugetul celor două asociații 

pe anul 2016.  

Grüman Róbert-Csongor: Consiliul Județean Covasna a alocat suma de 600 mii 

de lei Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, suma reprezentând 

cotizația anuală, iar Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic suma de 6.000 

de euro/lună, care a fost în total 72 de mii de euro, la fel reprezentând contribuția 

anuală.  

Henning László János: Mulțumim. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raport de informare 

privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2016; 
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Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe pe anul 2016; 

 

Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și trei 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 2016; 

 

Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

al Asociației Angustia Egyesület pe anul 2016; 

 

Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2016; 

 

Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual asupra 

eficienței activității desfășurate, în anul 2016, de structurile însărcinate cu asigurarea 

unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

Ați primit materialul și fost prezentat și în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 
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Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Vicepreşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

Henning László János VARGA Zoltán  


