
 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 22 noiembrie 2017, ora 14,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 22 noiembrie 2017, ora 14,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 

(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 398/20 noiembrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 128/S/20 noiembrie 2017. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţă 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. președinte, sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Deaconu Ion, Keresztely Irma, Klárik Attila, 

Lukács László, Morar Cătălin-George, Orbán Miklós și Szarvadi Téglás Lóránd. 

Tamás Sándor: 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: 

 

- Dl. Páll Endre – primar, Primăria Poian; 

- 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. 

Am convocat această ședință extraordinară mai ales pentru proiectul nostru din 

zona Baraoltului, unde am câștigat două proiecte mari europene, care sunt în faza de 

precontractare. 

Această fază durează de obicei 60 zile, dar poate dura mai puțin sau în situații 

excepționale chiar mai mult.  

Noi sperăm că anul acesta putem semna contractul de finanțare cu ADR Centru. 

Având în vedere aceste considerente, trebuie să adoptăm forma actualizată a 

proiectului „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 
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prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 

prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș”. 

Forma actualizată prevede o sumă totală de 88 de milioane de lei cu TVA și care 

include în jur de 2% contribuție proprie, plus valoarea eligibilă a proiectului care este în 

total 1,7 milioane de lei și care este partea Consiliului Județean Covasna.  

 

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 înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean 

”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și 

Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ 

Augustin și Măieruș” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de 

proiecte nr. POR/103/6/1 respectiv a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului 

de parteneriat; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 121/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud 

Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - 

Tronson Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și 

Măieruș”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Master Planului revizuit pentru sectorul 

de apă şi apă uzată din judeţul Covasna; 
 

Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

 

Cine este pentru? 23 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. 
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2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință, cu excepţia proiectului de 

hotărâre de la punctul 1, pentru adoptarea căruia este necesar votul majorității 

consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la 

DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la 

DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș” finanțat în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR/103/6/1 respectiv a 

cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat; 

 

Esențial este suma actualizată în cuantum de 88 milioane de lei cu TVA, plus 2% 

contribuția noastră, plus valoarea neeligibilă a proiectului care este în total 1,7 milioane 

de lei.  

Proiectul de hotărâre conține și o împuternicire ca subsemnatul să pot să semnez 

contractul de finanțare care este în pregătire și acordul de parteneriat între unitățile 

administrativ-teritoriale interesate, deci Județul Covasna, Comuna Malnaș, Comuna 

Micfalău, Comuna Bățani și orașul Baraolt.  

(A sosit domnul consilier Morar Cătălin George, de la această fază a ședinței 

sunt prezenți 24 de consilieri județeni. ) 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Urgența acestei ședințe extraordinare se motivează cu faptul că până în data de 

24 noiembrie trebuie să depunem aceste proiecte. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 121/2017 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de 
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la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de 

la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș”; 

 

Acest proiect de hotărâre este în strânsă legătură cu cel adoptat la primul punct. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

modificarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul 

Covasna; 

 

Comunele Poian și Estelnic au constituit Asociația ADI Poian - Estelnic cu scopul 

de reglementare, înființare, organizare, finanțare, exploatare, monitorizare și gestionare 

în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale membre. 

Asocia a depus un proiect la PNDR și proiectul necesită modificarea Master 

Planului. 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

Spor la treabă domnule primar. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Ședința ordinară pe luna noiembrie vom avea marți, 28 noiembrie 2017, ora 

14,00. La solicitarea a mai multor colegi am adus puțin mai în față data ședinței. 

Teacă Florentina: Programul manifestărilor de 1 decembrie a fost transmis și 

Consiliul Județean Covasna, dar cred că nu ați observat că în data de 28 noiembrie 2017 

de la ora 12,00 în această sală, cu sprijinul Consiliului Județean va avea loc un concurs. 
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Iar de la ora 15,00 tot în această sală este un alt program.  

Tamás Sándor: Atunci propun să ținem ședința de la ora 10,00, care cu siguranță 

o să terminăm până la ora 12,00. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nagy Iosif: Domnule președinte, doresc să mă interesez cum stăm cu celălalt 

proiect, cu Județul Harghita? 

Tamás Sándor: Este câștigător și este în faza de precontractare. 

Nagy Iosif: M-am speriat când am auzit termenul de 24 noiembrie. 

Tamás Sándor: Nu, nu este problemă. 

Balázs Jozsef-Atila: Am fost căutat de mai mulți cetățeni din Tg. Secuiesc, cu 

problema că nu se mai pot de examenul pentru obținerea permisului de conducere la 

Tg. Secuiesc ci la Sf. Gheorghe. 

Părerea mea este că cetățenii din Tg. Secuiesc plătesc aceeași impozit ca cei de la 

Sf. Gheorghe și știu că problema aparține de domnul Prefect, dar vă rog să facem ceva, 

să redactăm o petiție ca cei 50-60 de mii de oameni să nu trebuie să călătorească până la 

Sf. Gheorghe pentru acest examen. 

Și în Județul Harghita în două orașe se pot da acest examen, la Odorheiu 

Secuiesc și la Miercurea Ciuc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

vehiculelor Covasna este în subordinea Prefecturii Covasna. 

Nu știu pe ce considerente au decis că numai la Sf. Gheorghe se mai ține aceste 

examene. 

Mâine o să aibă loc ședința ATOP, este pe ordinea de zi a ședinței problema 

respectivă, pentru că Asociația de Tineret a formulat o sesizare și membrii ATOP la fel 

au formulat o petiție în acest sens. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 


