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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 15 octombrie 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 15 octombrie 2014, ora 12,00 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. 218/13 octombrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 153/S/13 octombrie 2014. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Am convocat această ședință extraordinară din două motive și anume: 

1. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 10,6 milioane de 

lei, pe care am primit-o de la Guvern pentru reabilitarea drumurilor județene și 

comunale; 

2. Constituirea dreptului de folosință și de acces al firmei Electrica ceea ce este 

necesar pentru continuarea lucrărilor la Depozitul de deșeuri între Leț și Moacșa.  

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, Fülöp Csaba, Goga 

Octavian, Kl{rik Attila, Moroianu Ioan, Tompa György și Tóth-Birtan Csaba.  

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 al 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. 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  
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1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 

2. Proiect de hotărâre privind constituire a dreptului de folosință și de acces în 

favoarea SC FEDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SDEE Covasna pentru 

amplasarea unor instalații electrice la Centrul de management integrat al deșeurilor – 

Satul Leț, Județul 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. 

2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la primul punct de pe 

ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 

Așa cum v-am spus am primit 10,6 milioane de lei, pentru reabilitarea 

drumurilor județene și comunale. 

Din această sumă 3,6 milioane de lei rămâne la Consiliul Județean Covasna 

pentru reabilitarea drumurilor județene și a podului de la Aita Mare iar restul sumei se 

împarte unităților administrativ-teritoriale, desigur după o consultare prealabilă cu 

primarii. 

Permiteți-mi să vă prezint un slide show despre lucrările efectuate în ultimii ani 

pe drumurile județene și despre lucrările care sunt planificate din aceste sume.  

Prezintă un slide show.  

Mulțumesc pentru atenție. 

Dacă sunt întrebări? 
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Bedő Zoltán: Aș dori să vă întreb dacă este planificat și asfaltarea drumului 

între Moacșa și Angeluș? 

Tamás Sándor: Avem intenția de a asfalta și porțiunea respectivă. 

Din păcate domnul primar de la Moacșa nu este în stare să folosească suma 

primită din proiectul guvernamental pentru finalizarea rețelei de apă din Pădureni.   

La începutul anului a fost alocat primăriei Moacșa suma de 345 mii de lei, care 

din fericire nu a ajuns în contul primăriei ci este într-un cont al Ministerului, pentru că 

domnul primar nici până acum n-a putut să se folosească de această sumă.  

Cu toate acestea avem planificat și modernizarea porțiunii de drum amintite.  

O parte din această porțiune este drum județean și o parte este drum comunal 

pentru care s-a încheiat și procedura de licitație publică, dar până când nu sunt 

finalizate lucrările de rețea de apă potabil, până atunci nu se poate face drumul.   

Bedő Zoltán: Am mai discutat despre această problemă, dar vă spun încă o dată 

că lucrările la rețeaua de apă potabilă au fost achitate în totalitate, nelegal, de fostul 

primar și dacă actualul primar efectuează plăți din suma la care v-ați referit atunci 

comite o infracțiune pentru că procesul nu s-a încheiat încă.   

Tamás Sándor: Aveți perfectă dreptate, dar această metodă de a ne acoperii cu 

lucrurile moștenite funcționează în primele 6 luni din mandat dar nu și după doi ani și 

jumătate.  

Ca răspuns la întrebare vă spun încă o dată că până când lucrările la rețeaua de 

apă nu sunt finalizate nu putem începe lucrările de asfaltare, deșii și aceste lucrări sunt 

planificate.  

Bedő Zoltán: Nu depinde pe domnul primar când se finalizează procesul.  

Tamás Sándor: Așa este. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Radu Iosif: Puteți să precizați care este porțiunea de 3 km de drum la Barcani 

care se va reabilita? 

Tamás Sándor: Este între Barcani și Sărămaș și va fi reabilitat din programul 

Guvernamental PNDL. 

Kulcsár-Terza József-György: Aș dori să mă interesez când va fi reabilitat 

drumul spre Ilieni.  

Tamás Sándor: Drumul între Sf. Gheorghe – Ilieni și până la granița cu județul 

Brașov va fi asfaltat, cu un strat de asfalt, anul viitor, din bugetul județului.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

constituire a dreptului de folosință și de acces în favoarea SC FEDEE Electrica 

Distribuție Transilvania Sud SA, SDEE Covasna pentru amplasarea unor instalații 

electrice la Centrul de management integrat al deșeurilor – Satul Leț, Județul Covasna. 
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Vă consult, dacă aveţi întrebări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Deși nu figurează pe ordinea de zi punctul Diverse, totuși aș dori să vă întreb 

dacă se înscrie cineva? 

Nu s-a înscris nimeni. 

Eu aș dori să întreb dacă s-a făcut un pas înainte în privința fuzionării grupului 

de consilieri din PCM-MPP cu grupul de consilieri din EMNP-PPMT? 

Kulcsár-Terza József-György: Întotdeauna facem pași înainte.  

Tamás Sándor: Dacă n-ați putut ajunge la o înțelegere, atunci eu vă fac cunoscut 

faptul că 12 consilieri locali și-au schimbat formațiunea politică și au venit la UDMR, 

respectiv 6 consilieri din PCM-MPP, 4 consilieri din EMNP-PPMT și 2 din consilieri din 

PDL. 

Kulcsár-Terza József-György: De unde sunt acești consilieri locali? 

Tamás Sándor: Sunt de la Bățani Mari, Valea Crișului, Ghidfalău, Dalnic, Lemnia 

și Reci.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Cziprián-Kovács Loránd: Sumele din repartizări pe care le am adoptat la primul 

punct când vor ajunge la primarii? 

Tamás Sándor: Mâine dimineață. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


