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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna, din data de 11 septembrie 2012, ora 10,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 11 septembrie 2012, 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. 268/10 septembrie 2012, consilierii judeţeni
fiind invitaţi prin adresa nr. 227/S/10 septembrie 2012.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în
cotidienele locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 17 consilieri judeţeni din cei 30
în funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Benedek Erika, Calinic
Sabin, Dezső Csongor Attila, Dimény György, Klárik Attila, Kulcsár-Terza
József-György, Nagy Iosif, Pethő István, Radu Iosif, Szőcs Gabriella Timea, Tatár
Márta Éva şi Tompa György.
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:
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi,
iar materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al
Consiliului Judeţean Covasna.
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(A sosit domnul consilier Bagoly Miklós Levente, de la acest moment al
şedinţei sunt prezenţi 18 consilieri judeţeni.)
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre pentru modificarea repartizării pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 din impozitul pe
venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de
infrastructură pe anul 2012.
(A sosit domnul consilier Dimény György, de la acest moment al
şedinţei sunt prezenţi 19 consilieri judeţeni.)
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
-

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 proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea repartizării pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 din impozitul pe
venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de
infrastructură pe anul 2012;
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Aş dori să vă informez, că acum o oră am avut o şedinţă cu primarii şi am
discutat despre repartizarea acestei sume uriaşe care ne-a fost repartizată.
Toţi au fost de acord, inclusiv şi cei care nu au fost prezenţi la şedinţă, dar
cu ei ne-am consultat prin telefon, ca să prezentăm plenului Consiliului Judeţean
Covasna anexele nr. 1 şi 2 aşa cum figurează în materialul pe care l-aţi primit.
O sumă aşa de mică nu am primit niciodată.
Ne-am uitat la repartizarea în celelalte judeţe şi parcă ar fi vorba de un
blocaj financiar în judeţele din Ţinutul secuiesc. Cel puţin aşa simt eu.
O să ieşim noi din acest impas dar simt eu gustul acestei mişcări din partea
Guvernului.
Este vorba de o sumă aşa de mică cum nu am avut niciodată de împărţit la
consiliile locale.
Dacă adunăm sumele din anexele 1 şi 2 o să vedem că în total este vorba de
866 mii de lei împărţit la 45 de unităţi administrativ-teritoriale.
Această sumă n-ar fi de ajuns nici pentru o mică unitate administrativteritorială pentru plata restanţelor şi pentru terminarea lucrărilor în curs.
Din această sumă erau unităţi administrativ-teritoriale care trebuia să
primească 4 mii de lei, dar domnul primar al municipiului Sf. Gheorghe a fost
generos şi a renunţat la o parte din suma care se cuvenea municipiului şi aşa
fiecare unitate va primi cel puţin 7 mii de lei.
Vă consult dacă aveţi întrebări sau probleme de ridicat?
Cziprián Kovács Lóránd: Eu am o întrebare domnule preşedinte.
Prin ce algoritm s-a făcut împărţirea sumei la unităţile administrativteritoriale?
Există un criteriu prestabilit?
Tamás Sándor: În general este un criteriu la echilibrarea bugetelor locale
pentru susţinerea programelor de dezvoltare, dar în momentul de faţă fiind
vorba de o sumă aşa de mică nu am analizat dacă au sau nu au programe.
Singurul criteriu în acest caz a fost criteriul populaţiei, deci numărul de
locuitori.
În general şi la împărţirea bugetului care se face la începutul anului avem
în vedere un criteriu de dezvoltare, câte programe are, dacă are programe de
peste 1 milion de euro etc.
(A sosit doamna consilier Benedek Erika, de la acest moment al şedinţei
sunt prezenţi 20 de consilieri judeţeni.)
În momentul de faţă fiind vorba de o sumă aşa de modică singurul criteriu
a fost numărul locuitorilor.
Henning László János: Suma minimă, cum a zis şi domnul preşedinte, în
loc de 4 mii s-a ridicat la 7 mii de lei, având în vedere că domnul primar din Sf.
Gheorghe a renunţat la o sumă.
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Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Aş dori să vă informez că o să avem şedinţa ordinară pe luna septembrie
în data de 26 septembrie orele 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

