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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 9 octombrie 2014, ora 13,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
09 octombrie 2014, ora 13,00 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. 215/07 octombrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 148/S/07
octombrie 2014.
Am convocat această ședință extraordinară pentru că Guvernul a rectificat
bugetul pentru unitățile administrativ-teritoriale.
Acest buget se compune din două părți și anume: 80% împarte Direcția Generală
a Finanțelor Publice după un algoritm din legea bugetului și 20% este împărțit de
consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor.
Am primit și o solicitare din partea Asociației Aquacov ca să adoptăm urgent o
hotărâre prim care acordăm un mandat precis colegului nostru Sz{sz Jenő.
Deci acestea sunt motivele convocării acestei ședințe extraordinare.
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 22 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bodó Lajos, Calinic Sabin, Demeter László, Fülöp
Csaba, Klárik Attila, Moroianu Ioan, Radu Iosif și 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:
- Dl. Ambrus Attila – director – Direcția Generală a Finanțelor Publice Covasna;
- Dl. Fehér Alexandru – reprezentant - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUACOV”;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
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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 pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale
a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură pe
anul 2014;
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.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16);
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Aquacov”;
Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Juridice,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Sztakics István Attila: A prezentat materialele.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

18 de voturi
5 „abțineri” (Bedő Zolt{n, Benedek Erika, Kulcs{rTerza József-György, Pethő Istv{n și Szakács Zoltán)

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota
de 18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a
proiectelor de infrastructură pe anul 2014;
Înainte de a intra în discuții dau cuvântului domnului director Ambrus Attila să
vă prezinte modul de repartizare a procentului de 80%.
Ambrus Attila: Din fericire anul acesta vorbim de o echilibrare pozitivă a
bugetului ceea ce însemnă că am primit înapoi mai mulți bani decât am virat din
impozite.
Direcția Generală a Finanțelor Publice din buget împarte 80% după un algoritm
bine definit iar consiliul județean împarte 20%.
La împărțirea procentului de 80% în afară de algoritm se ține cont de suprafața
unității administrativ teritoriale, de populație și de impozitul încasat.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Procentul de 20% va fi repartizat de consiliul județean cu votul plenului
consiliului județean după consultările prealabile cu toți primarii din județ.
La această împărțire am încercat să ajutăm acele unități administrativ-teritoriale
din cadrul anumitor regiuni, care se confruntă cu probleme majore.
Cu primarii am ajuns la o înțelegere și anume: primarii vor ceda sumele care le
revin în baza împărțirii după locuitori acelor primării la care au probleme majore de
rezolvat.
De exemplu: de la Orbaiszék au fost prezenți toți primarii și s-au înțeles că
cedează sumele ce le revin în favoarea primăriei Brateș pentru construirea școlii din
Brateș. De aceea figurează la Brateș 250 mii de lei.
La fel au procedat primarii din Erdővidék, din Sepsiszék și din Kézdiszék.
La pozițiile unde figurează sume foarte mici și acele sume sunt rezultatul
discuțiilor între primari și sumele sunt cu destinație bine definită.
Unde figurează zero însemnă că primarul a cedat în favoarea altor primării.
De exemplu: Primarii din Kézdiszék au cedat sumele în favoarea primăriei
Mereni pentru a putea plătii facturile restante de Școala din Comuna Mereni.
Cei de la Orbaiszék au sprijinit Școala de la Brateș iar ce de la Erdővidék au
sprijinit prin primăria orașului Baraolt, spitalul orășenesc.
Un singur primar n-a vrut nici să discute nici să cedeze suma și respectivul
primar nu a fost altcineva decât primarul de la Moacșa.
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Ei vor primi 8 mii de lei, sumă care li se cuvine în funcție de numărul de
locuitori.
Primarii orașelor Tg. Secuiesc și Sf. Gheorghe au cedat o parte din sumele ce li se
cuven în favoarea localităților din mediul rural.
Întrebări dacă aveți?
Kulcsár-Terza József-György: Văd că anumite localități figurează cifra 1. Asta ce
înseamnă?
Tamás Sándor: Suma respectivă figurează numai la localitățile din Sepsiszék
pentru că respectivele localități datorează aceste sume municipiului Sf. Gheorghe pe
baza unui proiect de transport școlari.
(A sosit domnul consilier Bodó Lajos. Din acest moment sunt prezenți la
ședință 23 de consilieri județeni.)
Cziprián-Kovács Loránd: La Bodoc ce se întâmplă, de ce primesc o sumă așa de
mare?
Tamás Sándor: S-a surpat acoperișul conacului de la Olteni care anul acesta
trebuie refăcut. Primarii din zonă au cedat sumele pentru rezolvarea problemei.
Cziprián-Kovács Loránd: La Hăghig?
Tamás Sándor: V-am mai spus de mai multe ori că în cazul primarilor de
naționalitate română am procedat la fel ca și în anii precedenți și anume ei au discutat și
au împărțit între ei sumele.
Aceasta este un exemplu cam cum funcționează autonomia culturală.
Szakács Zoltán: La repararea acoperișului conacului de la Olteni și consiliul
județean plătește?
Tamás Sándor: Nu.
Alte întrebări dacă sunt?
Keresztely Irma: Aș dori să adaug niște informații cu privire la comuna Hăghig.
Trebuie să știți că școala gimnazială din Hăghig a funcționat în două clădiri
separate. O clădire are un corp nou care a fost construit din fonduri guvernamentale și
un corp vechi a ajuns în proprietatea bisericii Reformate în urma retrocedărilor, iar
biserica Reformată cere o chirie de la primărie pe care ei ani de zile nu l-au pututo plăti.
Cazul a ajuns și la Tribunal unde primăria a pierdut procesul și clasele din corpul
respectiv trebuia să fie mutate.
Comuna Hăghig este singura localitate unde elevii umblă la școală în două
schimburi.
Deci, comuna a primit o sumă mai mare ca să poată plăti datoria către biserica
Reformată.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialele.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Goga Octavian.)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

