ROMÂIA
COSILIUL JUDEŢEA COVASA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 10 septembrie 2008, ora 10,00.

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 10 septembrie 2008, ora
10,00 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. 232 din 08. 09. 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 373 /S/ 08. 09. 2008.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două cotidiene „Observatorul de
Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 30 aleşi în funcţie, precum şi Preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii
Benedek Eszter, Kiss Tiberiu, Nagy Zoltán şi Tatár Márta-Éva.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. director executiv Sztakics
István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a
acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2004, iar în calitate de invitaţi
participă:
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

•
•

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 august 2008, a fost făcut public şi a putut fi studiat pe site-ul
Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 august 2008.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit în scris proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate şi pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.

2.
3.

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor de
interes judeţean pe anul 2008;
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând 20%
din rectificarea cotei de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru proiecte de infrastructură pe anul 2008;




















































































Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri, 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?
-

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 două precizări şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 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 în funcţie (16).
Totodată, vreau să vă anunţ că după terminarea dezbaterii problemelor înscrise pe ordinea de zi, în 5-6
minute, doresc să vă arăt câteva poze şocante despre judeţul Covasna.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu
alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Rog pe dl. consilier judeţean Albert Álmos să prezinte Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre, iar
domnul arhitect şef Biró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Albert Álmos: Prezintă materialul.
Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Tulit Attila: Avem două observaţii şi solicităm o precizare.
Prima observaţie este că în ultima şedinţă a Consiliului Judeţean am propus amânarea dezbaterii acestui
proiect de hotărâre care nu a fost amânată şi iată că tot în şedinţă extraordinară trebuie să discutăm pe marginea
acestui proiect.
A doua observaţie este că consiliile locale vor pierde controlul asupra preţului de apă şi de canalizare. După
părerea mea asta va fi o problemă majoră. Consiliile locale au adoptat hotărârile de asociere aşa că şi noi o vom
adopta.
Nu am înţeles de ce consiliile locale trebuie să predea operatorului regional serviciile de furnizare a apei şi
canalizării.
Tamás Sándor: Domnul consilier Fekete Carol, în şedinţa anterioară, a solicitat amânarea adoptării acestui
proiect, din motivul că nu se ştia ce decizie va lua Consiliul Local Tg. Secuiesc.
În legătură cu problemele tehnice domnul Baló Attila vă va da explicaţii.
Baló Attila: În legătură cu preţul prestaţiei: deciziile legate de preţ, de strategia judeţului etc. se adoptă
numai dacă toţi membrii din asociaţie sunt prezenţi la dezbatere şi toţi votează „pentru”. Dacă un consiliu nu
votează „pentru” nu se poate schimba preţul prestaţiei. Totodată, schimbările de preţ, trebuie să fie aprobate şi de
Agenţia Naţională, care va verifica operatoarele regionale. Proiectul nu are ca criteriu ca preţul trebuie să fie unitar
în fiecare localitate.
În legătură cu predarea serviciilor furnizate: - înainte de predarea serviciilor, fiecare consiliu local, care este
membru în asociaţie, printr-o hotărâre trebuie să împuternicească un reprezentant, care va avea drept de decizie în
legătură cu predarea serviciilor.
Albert Álmos: La art. 4 din Statutul Asociaţiei scrie aşa:
gestionarea va fi prin delegare de
gestiune. Deci Asociaţia va delega operatorului regional prestaţiile, dar drept de decizie va avea numai Asociaţia nu
operatorul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă sunt şi alte observaţii?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor de interes judeţean pe anul 2008;
Permiteţi-mi să prezint Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre, iar domnul director executiv
Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Tamás Sándor: Prezintă materialul.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Farkas György: Am primit o adresă de la Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene, care cuprinde
porţiunile de drum pe care vor fi efectuate plombări. Eu propun, ca să cuprindem plombări şi pe tronsonul Băţanii
Mari – Baraolt.
Tamás Sándor: După cum ştiu eu este cuprins şi acest tronson. Este cuprinsă repararea curbelor cu piatră
cubică la Hatod, plombări la Băţanii Mari, Biborţeni, repararea podului de la Aita Mare şi plombări pe tronsonul
Belani - Estelnic.
Farkas György: Pot să primesc şi eu un exemplar din această listă?
Tamás Sándor: Da, sigur.
Bote Aurel: Vreau să ştiu care sunt termenele de execuţie ale acestor lucrări şi când vor începe?
Velencei János: Prima dată trebuie să avem asigurate fondurile necesare. Până nu avem fonduri asigurate
nu avem voie să demarăm procedurile de achiziţie.
Când avem banii procurăm tot ce avem nevoie şi facem.
Bote Aurel: Aveţi banii, mâine puteţi începe.
Zărnescu Gheorghe: Pe tronsonul Bicfalău - Ozun buruienii sunt de 2 metri, acoperă vizibilitatea în curbe.
Există pericol de accidente. Nu necesită o investiţie prea mare îndepărtarea vegetaţiei din şanţuri. Spre Arcuş tot aşa
arată drumul.
Velencei János: Instituţia noastră a fost înfiinţată în luna ianuarie până acum am reuşit să angajăm oamenii
necesari, săptămâna trecută ne-am dotat şi cu motocositoare, urmează să ieşim pe teren, ca măcar în curbele
periculoase să asigurăm vizibilitate.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă sunt şi alte observaţii?
Nu sunt.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând 20% din rectificarea cotei de 22% din impozitul pe venit pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură pe anul 2008;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi
Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Baka Mátyás: Presupun că localităţile Estelnic, Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe au beneficiat de sume mai
infime din procentul de 80% care a fost repartizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, conform Legii
bugetului. Aşa este?
Ferencz Lajos: Aşa este.
Baka Mátyás: Cum rămâne cu aceste localităţi? Aceste localităţi nu sunt luate în considerare pentru că au
încasări din venituri proprii, peste media judeţului. Şi din bugetul mare au primit numai bani de buzunar.
Propun, ca dacă vom mai avea rectificare de buget sau alte posibilităţi să ţinem cont ca aceste unităţi
administrativ-teritoriale să fie în echilibru cu celelalte localităţi.
Ferencz Lajos: Din procentul de 20%, care în total însemnă 1.532.000 de lei pe judeţ. Suma cea mai mare
a fost dată la Sânzieni şi suma cea mai mică a fost dată la Estelnic şi Arcuş.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă sunt şi alte observaţii?
Henning László-János: Am promis că în anul 2009 aceste criterii le vom discuta din timp, aşa cum a fost
făcut şi în acest an. O să luăm în considerare şi propunere domnului Baka Mátyás.
Baka Mátyás: Acum suma este prea mică ca să deschidem discuţii pe această temă.
Fazakas Tibor: Am şi eu o rugăminte. Dacă vor mai fi asemenea rectificări să ne comunicaţi din timp ca
să putem face propuneri cu privire la repartizare, nu să primim repartizarea deja făcută.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă sunt şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.

Demeter János: Stimaţi colegi, conform legii aş dori să vă anunţ că voi pleca în concediu de odihnă 10 zile
începând cu 19 septembrie.
Tamás Sándor: Vă mulţumim. Consiliul ia act de anunţul dumneavoastră.
În campania electorală am parcurs toate intrările în judeţ pe drumurile naţionale şi pe drumurile comunale
unde am făcut şi fotografii. Atunci nu am făcut public cele fotografiate pentru că nu am vrut să spună lumea că fac
campanie pe seama indicatoarelor de la intrările în judeţ. Acum cred că a sosit momentul să vă arăt cum arată
judeţul nostru, ce vede cel care intră în judeţ şi să decideţi dumneavoastră dacă nu cumva trebuie să schimbăm acest
aspect.
Prezintă un slide show despre indicatoarele de la intrările în judeţul Covasna la Dobolii de Jos, Araci,
Bixad, Dobârlău, Hăghig, Intorsura Buzăului, Cătruşa, Chichiş, Aita Mare, Oituz, Ojdula, Sita Buzăului şi Vărghiş,
unde indicatoarele bilingve sunt ruginite , scrise incorect din punct de vedere ortografic şi acoperite de buruieni.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
TAMÁS Sándor
Preşedinte

VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

